
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ (1)
 سعدي البن الفقهية القواعد

 الفرق بين القواعد الفقهية واألصولية :مقدمات في فن القواعد الفقهية
 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت

 

 ،أجمعيفو وصحبوعمى آلو  ،نبينا محمد، والصالة والسالـ عمى أشرؼ األنبياء والمرسميف، هلل رب العالميف الحمد (2)
 :أما بعد

ـ ف (3) ـ ورحماهلل سال ـ اهلل في ىذا المجمس، وبركاتو توعميك ـ فيما نسمع -عز وجؿ-سأؿ اهلل أو ، حياك ، أف يبارؾ لنا ولك
ياكـ عمى ذكره وشكره وحسف عبادتو وأف يعيننا، ويخاصة لوجوأف يجعؿ أعمالنا   .وا 

 مختصرة عف نبذةبوىذه المقدمات تتعمؽ ، ىذا الكتاب ةبعض المقدمات بيف يدي دراسر سأذكفي مطمع ىذا الدرس  (4)
عز -بإذف اهلل -ولذلؾ سأذكر ، وبعض ما يتعمؽ بو، حقيقتو رؼعوي، ف اإلنساف يتصور ىذا العمـإبحيث ، فف القواعد

 .بعد ذلؾ فأشرح عشرة أبيات مف ىذه المنظومة المختصرة -عز وجؿ-ثـ أرجو أف ييسر اهلل ، تسع قضايا -وجؿ
 :فيي أما القضايا التسع (5)
 .في بياف معنى القواعد: أولً  (6)
  .ما الفرؽ بيف القاعدة وبيف الضابط مثاًل؟ ،بعض الفروقات ؾلذثانيًا: في  (7)
 ما الفرؽ بيف القواعد وبيف الفروؽ مثاًل؟  (8)

 ما الفرؽ بيف القواعد وبيف التقاسيـ؟  (9)

ـ يذكر القواعد والفروؽ والتقاسيـف (11) قواعد ما الفرؽ بيف ال ،الفروؽ والتقاسيـ؟ ما معنى، نالحظ أف كتاباً مف كتب ىذا العال
  .؟والنظائر مثالً  واألشباه

 .تبارؾ وتعالى بإذف اهلل-ول توسع  مف غير إطالة الكتاب ىذا ـ مع شرحءاليتأتعرض لبعض ذلؾ بما ولعمي  (11)
 .؟ةاألصوليما الفرؽ بيف القواعد الفقيية والقواعد  (12)
 ؟في الكتب بحسب ما وقفنا عميو أوؿ تعريؼ لور لؼ فيو؟ متى ذكرؼ؟ متى أ  ؟ متى ع  أمتى نش ،ىذا العمـ ةنشأ: ثالثاً  (13)

متممات العمـو  مف ،ةالمكممما ىي أىميتو؟ لماذا ندرس ىذا العمـ؟ ىؿ ىو مف العمـو الميمة أو مف العمـو : رابعاً 
ـ القواعد ل يدرس  نسمع أحياناً  متى يدرس؟ ىؿ يدرس في البداية أو يدرس في النياية؟ نحف؟ أو مف ممح العموـ أف عم

 أو فيو تفصيؿ؟، أو أنو يدرس قبؿ ذلؾ، حيح بإطالؽإل بعد دراسة الفقو برمتو ىؿ ىذا ص

أو أنيا ، صبة واحدة، ىؿ ىي عمى طريقة واحدة، االمؤلفات في القواعد كثيرة جد   ،طرؽ العمماء في التأليؼ: خامساً 
 تختمؼ في طريقتيا؟

التسميـ و  ،دقتوو  ،يساوي غيره تماماً مف القواعد في شموليتو قاعدة: ىؿ كؿ شيء يقاؿ لو ،أنواع القواعدفي : سادساً 
، كثير مف تفاصيموفي خالؼ فيو منيا ما ، أصموفي منيا ما فيو خالؼ ، القواعد تتفاوت منيا ما ىو شامؿ أو أف؟ بو

 .وىكذا في قضايا متنوعة
نصؼ في منيـ مف يصوغ القاعدة ، ؟طريقة العمماء في صياغة القواعد ما ىي ،القواعد صياغة ةفي طريق: سابعاً 



 .ومنيـ يصوغ القاعدة في أربع صفحات، سطر
 .في القواعد في كؿ مذىب مف المذاىب ثامنًا: نماذج مف المؤلفات

؟ شتمؿ عميياا التي ما حقيقة ىذه األشياء؟ ما ىو ىذا الكتاب؟ ما الذي يشتمؿ عميو ،توصيؼ ىذا الكتاب: تاسعاً 
خر ما الفرؽ بيف الكتابيف؟ نحف في كثير آ المؤلؼ لو كتاب؟ لممؤلؼخر اآلما الفرؽ بينو وبيف الكتاب ؟ ما قيمتيا

فيبقى األمر بالنسبة ، ول شؾ أف ىذا تقصير يقع فيو طالب العمـ، مف األحياف نرى عناويف الكتب ول نتبصر بمحتواىا
 .كشؼى فيحتاج إل، إليو غامضًا مبيماً 
 .رحمو اهلل تعالى-وىي أبيات المقدمة التي قدـ بيا المؤلؼ ، شرح عشرة أبياتنففي ىذه المقدمة 

 :تعريف القواعد الفقهية: أوالا 
قاعدة ، القواعد مف النساء :كؿ معنى مف المعاني التي يذكرىا أىؿ المغة، شعر بمعنى الثبوتىذه الكممة ت  : القاعدة
شعر بيذا نيا ت  كؿ ىذه المعاني التي يذكرونيا إذا تأممتيا تجد أ، وما إلى ذلؾ، قواعد اليودج، قواعد السحاب، البناء

 .في القواعد وىو معنى صحيح، المعنى وىو الثبوت
 .اا أـ معنوي  سواء كاف حسي   ،ساس واألصؿ الذي يبنى عميو غيرهفالقاعدة تطمؽ عمى األ

ذا كاف العمود يقوـ عمى قاعدة فيذا ، بد أنو يقوـ عمى قاعدةل؟ عمى أي شيء يقـو مثؿ ىذا العمودف أما الحسي وا 
ـ عمى قواعد البنياف ولو كاف، يعني الثبوت  .يمكف أف يسقط في أي لحظة، فمعنى ذلؾ أنو بنياف ىش غير ثابت ل يقو

األمور المعنوية وفي ، كقاعدة البناء ،وىي التي يبنى عمييا غيرىا في األمور الحسية، قاعدة: القواعد جمع ففإذ
 اتشمؿ جزئيات وأحكامً  ،"األمور بمقاصدىا": قاعدةف، أو القاعدة الفقيية العامة مثالً ، قاعدة البابأو ، العمـ كقاعدة

 .تدخؿ في كؿ باب افرعية كثيرة جد  
التأسيس ": مثالً  فإذا قمنا، وأف نبني عمى ىذه القاعدة بنياناً مف الفروع والجزئيات ،نريد أف نؤسس "األمور بمقاصدىا"
ـ عمى التوكيد الفرؽ بيف القواعد  -إف شاء اهلل-وسأذكر بعد قميؿ ، والتي قبميا قاعدة فقييةة، أصوليىذه قاعدة  ،"مقد
ـ أتمفظ  :ىذه القاعدة لو جاءنا إنساف وقاؿ "األمور بمقاصدىا": فإذا قمتة، األصوليالفقيية والقواعد  مررت بالميقات ول

حراـ اإلىؿ عقدت وقبؿ ذلؾ نسألو:  حراـ؟ماذا كنت تنوي بقمبؾ حينما عقدت اإل: فنسألو مباشرة، لحجوأنا أريد ا، بشيء
ذا ، لـ تحـر بعد: نقوؿ لو، لـ أقصد الدخوؿ بالنسؾ، حراـاإللـ أعقد ، ل: فإذا قاؿ، ل يشترط فيو التمفظ؟ بقمبؾ وا 
، أردت أف أكوف متمتعاً : ماذا نويت في قمبؾ؟ قاؿ: لونقوؿ ، حراـ ولكني لـ أحدد شيئًا مف األنساؾاإلعقدت : قاؿ
فنقوؿ ، حاؿ ىؤلءكولكف أردت أف أكوف ، ل أعرؼ أنواع األنساؾا أن، أف أحرـ مثميـ، الذيف معيتي أكوف كرفقأف أو 
نما لكؿ ، إنما األعماؿ بالنيات))، "األمور بمقاصدىا": لو وىؤلء النسؾ فأنت قد دخمت في ، (1)((ما نوىئ امر وا 

ـ عمى، متمتعوف فأنت متمتع في النحو ، واألمور الحسية ةالمعنوياألمور تبنى عمييا فالقاعدة ، القاعدة فبنينا ىذا الحك
ف ش، ىذه قاعدة، الفاعؿ مرفوع: مثاًل حينما نقوؿ اعد وبيف بيف القو  -إف شاء اهلل-ت عمى التفريؽ كما سيأتي ئوا 

: منافإذا ق، أو مجرور، عندنا فاعؿ منصوبما  ،دائماً " مرفوعالفاعؿ "، الضوابطىذا مف : الضوابط إف شئت أف تقوؿ
مشينا و فحفظنا القاعدة ، ألنو فاعؿ؛ مرفوع، سعيد الفاعؿ" دخؿ سعيد داره"وجدنا جممة مف الجمؿ ، و الفاعؿ مرفوع

                                                           

))إنما : -صمى اهلل عميو وسمـ-(، ومسمـ، كتاب اإلمارة، باب قولو 1أخرجو البخاري، كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، رقـ: ) -1
 (.1997، رقـ: )األعماؿ مف وغيره الغزو فيو يدخؿ وأنو ،األعماؿ بالنية((



جد في الوسط تو ، وضوعالم: الثانويةأو في ، المتوسطةأو ، بتدائيةال في المرحمة النحوفي كتب وأنت تجد ، عمييا
ذلؾ جري ألنؾ إذا حفظت ىذه القاعدة استطعت أف ت  ؛ مميز غالباً ط مكتوبة بخ، ييا مربعوعم، "قاعدة": أو في األخير

  .مما ىو مشاكؿ لو ومماثؿ، عمى سائر الكالـ
ـ عمييا البناء، أصؿ الشجرة ما يتفرع عمييا غيره، األمور المعنوية واألمور الحسية ىي أساس ففإذ ، قاعدة البناء ما يقو

 .اا أو معنوي  كاف حسي  سواء ، فاألساس بمعنى األصؿ
 .ةية المكتسبة مف أدلتيا التفصيميالعمم وىو معرفة األحكاـ الفرعية، يو الفيـف وأما الفقو

 يخرج األشياء، الشرعية العقائد مثؿاألحكاـ غير العممية  ىذا يخرج، معرفة األحكاـ العممية ىو :أقرب تعريؼ لوف
ة، المكتسبة مف أدلتيا التفصيمي، بيا -عز وجؿ-ل تتعمؽ بالعبادات وأفعاؿ المكمفيف الذيف تعبدىـ اهلل التي  األخرى

 وتقوؿ، جماع والقياسة واإلالكتاب والسن: تقوؿأف  مثؿ لمفقوة جمالياألدلة اإل، ةجمالية التفصيمية غير األدلة اإلاألدل
، "األمر لموجوب": تقوؿ، تحتو مف الجزئياتلما ىو بالنسبة  ةجماليو دليؿ أيضًا مف األدلة اإلمنيا مما ىمما يتفرع 

اَلَة{: ةبينما األدلة التفصيمي، إل بواسطة ابط منيا حكمًا فرعي  ل تستنه ىذ" النيي لمتحريـ"و  [43: البقرة] }َوَأِقيُموْا الصَّ
عمى القاعدة أو الدليؿ  ؟ بناءً لماذا، الصالة واجبة، "أقيموا الصالة"، فصيميالت يعني بواسطة ىذا الدليؿ، بواسطة

 .جبةاالصالة و  فإذ، أمر" أقيموا الصالة" "األمر لموجوب"جمالي األصولي اإل
 .أو نحو ذلؾ، ستحبابرشاد أو الخر كاإلى آا صرفو صارؼ مف الوجوب إلى معنإذ" إل لصارؼ "األمر لموجوب

 .األسس التي يقوـ عمييا غيرىا: ىي القواعد ففإذ
خر يأتي بعده وكؿ مف ذكر تعريفاً فإف اآل، ومتقاربة اكثيرة جد   اصطالح فتعريفات العمماء ليوأما معنى القاعدة في ال

مما ل حاجة  أو نحو ذلؾ، أو أنيا غير دقيقة، ؼولينتقد ىذا التعريؼ في أمور يرى أنيا زائدة في التعري، ليرد عميو
ر والتنقير في مثؿ ىذه الدقائؽ التي يمكف والتقع ؿور العمـ بما يقربو لؾ دوف التمحالمقصود أف تتص، لمتشاغؿ بو

 .ع بيا الزمافضي  لكف ل ي  ، ساتؾ المتخصصة بعد ذلؾاالعاتؾ ودر أف تدركيا فيما بعد إف شئت بمط
 .القواعد ىذا ينطبؽ عمى جميع، قضية كميةىي : وؿقف نالقاعدة يمكف أ: فأقوؿ

 ؟ تنطبؽ عمى جميع جزئياتيا: فنقوؿ ىؿ نزيد عمى ىذا
ف شئت فال تز فف شئت إ قضية : ىي لماذا ل تزيد؟ ىؿ يمكف أف تتوقؼ عمى قولؾ، ألف المعنى األوؿ معبر؛ دزده وا 

 ؟ كمية
ل كيؼ كانت كمية ألف مف شأف القضية الكمية أف تنطبؽ عمى جز ؛ ل بأس، نعـ: الجواب ؟ لو كانت أصالً ئياتيا وا 

: لكف حينما تأتي في قضية كمية، حدةاقضية و  ىعم، اما تنطبؽ عمى كؿ جزئياتي" الصالة واجبةمثؿ: " قضية جزئية
معنى ذلؾ أنو يدخؿ تحتيا ف، قواعد كميةه ىذ ،"تسعاإذا ضاؽ األمر "، "المشقة تجمب التيسير"، "األمور بمقاصدىا"
 ةالمناطقتعمميا وىي مف العبارات التي يسا، حكمً يعني  :قضية: فمعنى، الجزئية قابمياتألف الكمية ؛ كثير مف الجزئيات

ـ كمي، حكـ: ولؾ أف تقوؿ، قضية: لؾ أف تقوؿ، بكثرة ـ الكمي يقابؿ، حك ـ  فالحك  .وعرفنا الفرؽ بينيما، الجزئيالحك
ستثناءات ليا بعض القواعد الخمس الكبرى لربما الحتى  ول تكاد توجد قاعدة ،القواعد فييا استثناءات: قد يقوؿ قائؿ

ية أنيا تنطبؽ عمى جميع وشأف القضية الكم، ىي قضية كمية: نقوؿذا لماف فإذ ،-إف شاء اهلل-كما سيأتي في شرحيا 
 .؟اتياعمى أكثر جزئيوالقواعد تنطبؽ  ،جزئياتيا



فإذا ، ئة مف الجزئياتاتشمؿ ستيف بالم، أف تنطبؽ عمى ما يزيد عمى النصؼ يكفي في القاعدة حتى تكوف قاعدة
اعد قو إل في مثؿ ئة ىذا ل يكاد يوجد ائة بالمالكف م، ئةاتسعيف بالم، ئةاثمانيف بالم، ئةاتفوقت قمياًل سبعيف بالم

ل ، أو بعض قواعد المغة العربية، وبعض القواعد العقمية، الحساب  والقواعد، عد في التفسيروالقوا، القواعد في الفقوفوا 
 لكف، أو بغير دليؿ مما ل نعممو، ليؿ يخرجيا عنيابد، إما عامة ىذه القواعد ليا استثناءات، وما إلى ذلؾ، األصولية

 الحظنوىذه القاعدة ، "األمر لموجوب" قاعدة، "األمر لموجوب": نحف نقوؿ مثالً ، ىذا غير داخؿ في القاعدة: نقوؿ
صمى اهلل -النبي  مثالً : وىذا الصارؼ معموـ عند العمماء، لوجود صارؼ ل نحممو عمى الوجوب ف بعض األوامرأ

ـ المسجد فال يجمس حتى يصمي ركعتيف)): يقوؿ -عميو سمـ  جماىير، و "األمر لموجوب"ىذا أمر و ،(2)((إذا دخؿ أحدك
 .(3)اهلل(( كتبيف خمس صموات)): األدلة األخرى الصارؼ عندىـو ، ىذه الصالة ليست واجبة: أىؿ العمـ يقولوف

صمى اهلل -ؿ صراحة النبي أىذا الرجؿ س، (4)((طوعإل أف ت، ل)): قاؿ ىا؟غير  ىؿ عمي  : وكذلؾ الرجؿ الذي قاؿ
مع أف ىذا أمر ، ىذه الصموات الخمسى فمعنى ذلؾ أنو ل يجب عميو سو ، ((خمس صموات)): قاؿ -عميو وسمـ
نييو عف الجموس ، وىذا يتضمف األمر بضده، فنياه عف الجموس، ((فال يجمس حتى يصمي ركعتيف)): وىو صريح

 .لتزاـتضمف أو الأمر لو بالصالة مف جية ال
 ؟ كمي حكـ: فمماذا قمنا ىي، ةاآلف ىذه القواعد أغمبي

ـ الكمي ليس مف شرطو حتى يكوف ك: نقوؿ نما يكوف تحتو جزئيات، أف ينطبؽ عمى جميع الجزئيات امي  الحك ، ولبد وا 
ه ىذ، أحياناً قد نجد قاعدة ل نجد ليا إل مثالً واحداً في الواقع، اربتعيذا الب افيكوف حكماً كمي  ، وينطبؽ عمى أغمبيا

لكف ، قاعدة" تذيب الجميد الشمس: "لو قمت مثالً ، ف كانت عبارتيا وىيئتيا ىيئة القواعدا  و ، ل تصمح أف تكوف قاعدة
 .غير ىذاما يوجد ؟ كـ عندنا مف جزئياتيا

 .لبد أف يكوف ليا جزئياتقاعدة، أف تكوف  ل تصمح هف ىذأ: فالحاصؿ
ئة ائة بالماتنطبؽ مأف وليس مف شرطيا ، نيا كميةأنطمؽ عمييا ف أل افإذف إذا كاف ليا جزئيات فإف ذلؾ يكوف مسوغً 

  ".الموافقات: "في كتاب -رحمو اهلل- بيوىذا المعنى شرحو الشاط، عمى جميع الجزئيات
 .ومعنى الفقو، ىذا معنى القواعد

 ؟ةما معنى القواعد الفقييف إذ
إذا كنا ، ىي قضية كمية نحوية: نقوؿ مثالً ، فإذا أردنا أف نتكمـ عف النحو، ف القاعدة ىي قضية كميةأعرفنا نحف 

                                                           

(، ومسمـ، كتاب صالة 444رقـ: ) قبؿ أف يجمس،أخرجو البخاري، كتاب الصالة، باب إذا دخؿ أحدكـ المسجد فميركع ركعتيف  -2
، رقـ: األوقات جميع في مشروعة وأنيا صالتيما، قبؿ الجموس وكراىة بركعتيف، المسجد تحية استحباب بابالمسافريف وقصرىا، 

(714.) 
 الخمس، الصموات عمى المحافظة باب الصالة، كتاب والنسائي، ،(1429: )رقـ يوتر، لـ فيمف باب الصالة، كتاب داود، أبو أخرجو -3
 برقـ داود، أبي صحيح في األلباني وصححو ،"صحيح حديث: "المسند محققو وقاؿ ،(22693: )رقـ المسند، في وأحمد ،(461: )رقـ
 (.3243) برقـ الجامع، صحيح وفي ،(1276)
(، ومسمـ، كتاب اإليماف، باب بياف الصموات التي ىي أحد أركاف 46البخاري، كتاب اإليماف، باب الزكاة مف اإلسالـ، رقـ: ) أخرجو -4

 (.11اإلسالـ، رقـ: )



ـ الحديث، قضايا كمية بالغية: البالغةفي نذكر قواعد  ـ عف عم ذا كنا نتكم ذا أردنا أف ة، قضية كمية حديثي: وا  نتكمـ وا 
في التعريفات والتفصيالت  ؿوأما بقية التطوي، إذا فيمت ىذا وصمت إلى المطموب، ةقضايا كميو فقيي: عف قواعد الفقو

 .يمكف أف تدرس في غير ىذا المجمس والمناقشات بعد ذلؾ، لكف ىذا يوصمؾ إلى المطموبا، عني ستغنىفقد ي  
 .ييةقواعد الفقال ىذا معنى

عمـ : فنقوؿبر عنو بأقرب طريؽ فيمكف أف نع، سيؿ عميؾ تصور المراد بيذا العمـعرفت معنى القاعدة الفقيية ي إذا
 .جياتيا المختمفة مية مفالعمـ الذي يبحث فيو عف القضايا الفقيية الكو ى الفقو قواعد

 :جممة من الفروقات: األمر الثاني
ا عنوانً يضع ، هغير في القواعد أو في يكتب وىو يؤلؼ في الفقو مثاًل أو الواحد منيـ أحيانًا  -رحميـ اهلل-العمماء 
 .ثـ يضع بعده جممة تشبو القاعدة، ضابط: يقوؿ، اصغيرً 

 .كذا وكذا وى يجوز معيا الفطر في رمضاف ضابط المشقة التي: يقولوف ونالحظ أف العمماء أحياناً يعبروف بعبارات
ما ىو ، ضابط العصبة في الميراث: فيقوؿ مثالً ، ويعبروف عنو بالضابط، التعريفاتيذكروف لنا تعريفًا مف وأحيانًا 
ـ يذكر لنا تعريفاً لمعصبة أو ما يشبو التعريؼ ومتى ل يكونوف؟؟ اتب؟ متى يكوف ىؤلء مف العصالعصبةضابط   .ث
الماء : يقوؿ، غير التغير أو فيالماء ل يخرج عف حاليف في التغير ": ثـ يقوؿ، ضابط: يذكر عنوانًا يقوؿ وأحياناً 

ا ما  و ة، ما أف تغيره النجاسإوالمتغير ل يخمو ، و غير متغيرأما أف يكوف متغيرًا إ، ما أف يتغير أو ل يتغيرإل يخمو 
 .تفاصيؿو ويذكر أشياء ، مثالً  ل يخمو ةوما تغير بنجاس، أف يتغير بطاىر

أو ، عصير، مرؽ: مثالً  فيقاؿ لو، سمواعميو فيغير  يغمبأف ا إم ل يخمو :يقوؿ، لماء الذي تغير بطاىرا :خرواآل
ـ لكف مف غير إطالؽيبقى لو ال ـ ليا نوف عالتي ي   هفمثؿ ىذ، ماء وردتقوؿ: ، يعني مع التقييد، س ويضع بضابط، العال

 .لنا تقسيمات
 .ستعمالت متنوعةا أف الضابط قد استعمؿلحظنا اآلف في ىذه األحواؿ األربعة 

أو يجعؿ قاعدة صغيرة تتعمؽ  ،"المشقة تجمب التيسير: "مثؿ، ما كبيرةإ ويجعؿ قاعدة مف القواعد، ضابط :وأحياناً يقوؿ
، األطعمة مثالً أو باب ، أو النكاح، ثـ يذكر لنا قاعدة في باب الطالؽ، ضابط :يقوؿ، واحد مف أبواب العمـ بباب

ـ يقوؿ، ضابط أو قاعدة: قوؿ مثالً حينما ي، أو نحو ذلؾ تدخؿ في جميع أبواب  هىؿ ىذ" األصؿ في الذبائح المنع": ث
 .مف األطعمة تدخؿ في باب الذبائح ،؟ؿ فقط في باب الذبائح مف األطعمةالفقو أو تدخ

 ؟اعدة أو أنيا ضابطىؿ ىذه ق ،فاألصؿ في الذبائح المنع
تدلنا دللة واضحة  لمضابط التي ذكرتيا قبؿ قميؿوعة المتن ستعمالتىذه ال :لفرؽ بيف القاعدة والضابطقبؿ أف أذكر ا

ل  العمماء، بتداءً ىذه يجب أف نفيميا ا، تعمموف الضابط باستعمالت متعددةيس -رحميـ اهلل-عمى أف العمماء 
، قاعدةالتظف أنو بمعنى  اضابطً  عموـ الفقو أو القواعد أو غيرىا في ما رأيت  كم، يستعمموف الضابط استعماًل واحداً 

، ضابط: كممة العمماء يذكروفل، ، أو أبواب متعددة، واحد نو يتعمؽ ببابأالقاعدة و وبيف فيما سنذكر الفرؽ بين أو
 .أحيانًا أو ما يقارب التعريؼ ويستعممونيا بمعنى التعريؼ

في األبواب  مثمما تقوؿ، و ما ذكرت في المياه قبؿ قميؿ: مثؿ، لنا شيئاً مف التقاسيـ وفويذكر ، ضابطاً  وأحياناً يذكروف لنا
ما أف يطمؽ في طير : إف الطالؽ السني لو حالتافإ: ولؾ أف تقوؿ أيضاً ، الطالؽ سني أو بدعي: المتنوعة تقوؿ مثالً 



 .أو يطمؽ وىي حامؿ، لـ يجامع فيو
بطالؽ في  بؽس   أو أف يطمؽ في طير، ائض أو نفساء أو في طير جامع فيوأف يطمؽ وىي ح يوالطالؽ البدع

تى تطير ثـ تحيض ثـ تطير طمؽ في حيض ينتظرىا ح إذا ،الذي بعده الطيرفي يطمؽ  المفروض أنو ل، حيض
  .العدة طمقة واحدة، في العدة طمقة ثانية ل يطمؽ أثناء وكذلؾ، ثـ يطمؽ
َطمَّْقُتُم ِإَذا } :-تعالى-ولقوؿ اهلل ، -صمى اهلل عميو وسمـ-أف ىذا الطالؽ كمو مخالؼ لسنة رسوؿ اهلل : فالحاصؿ

}  .بتطميؽ النساء بيا -عز وجؿ-يعني العدة التي أمر اهلل ، [1:الطالؽ] النَِّساء َفَطمُِّقوُهنَّ ِلِعدَِّتِهنَّ
صمى اهلل عميو -كما قاؿ بعض أصحاب النبي ، شكاؿأ ةوطالؽ البدعة عمى أربع، شكاؿأ ةفطالؽ السنة عمى أربع

 .وسمـ
 .ويجعؿ لنا تقاسيـ وليست قاعدة، ضابط: بعض العمماء يقوؿ ففإذ
 .ىذا اإلطالؽ الثاني لمضابط ففإذ
، ـ ل يفرقوف بيف القاعدة والضابطفكثير مف أىؿ العم، عمى معنى القاعدة ضابطوىو : المفظ بعض العمماء يطمؽو 

وا يذكروف ءوبدكثرىـ عند التطبيؽ لما ألفوا أ لذيف فرقوا بيف القواعد والضوابطحتى ا ،الصطالحة في ول مشاح  
 .مف ضمف القواعد، ذكروىا جممة مف الضوابط ذكروا، القواعد

لكمية التي عمى القضية ا -نا ىنايوىذا الذي يعن، عند مف فرؽ بيف القاعدة والضابط- ويطمؽ الضابط بمعناه األخص
فإذا ، واحد تتعمؽ ببابالضابط قاعدة صغيرة : ي يمكف أف نعبر عنيا بعبارة نقوؿيعن، واحد تجمع جزئيات في باب

ذا كانت تتعمؽ بباب، فيي قاعدة كانت تتعمؽ بأكثر مف باب أو في ، "األصؿ في الذبائح المنع": ا تقوؿواحد مثمم وا 
ىذا ، ولد األـ :مثؿ وتذكر ما يستثنى في ىذا"، إل كذا أدلى بأنثى فإنو ل يرث كؿ ذكر": بعض المواريث تقوؿ مثالً 

 .معنى الضابط
األصؿ ": لما نقوؿ مثالً ، واحد والضابط في باب، اؿ أبوابً مامة تشقاعدة عال، تضح اآلفاالفرؽ بينو وبيف القاعدة  فإذ

ـ يتغير أحد أوصافو بنجاس الطيورية ما في الماء اعدة والضابط ل يفرؽ بيف الق مف عند ،؟قاعدة وأىذا ضابط ، "ةل
األصؿ " لحظت  ، ختص بباب المياه مف كتاب الطيارةي اضابطً  يكوف مف يفرؽعند و ، نو قاعدةإ: يمكف أف يقوؿ عنو

 ."في الماء الطيورية إل إذا تغير أحد أوصافو
أشبو بالفروع : نقوؿ ل قدفف نمطؼ العبارة قمياًل أيعني لو أردنا ، ىذا أشبو بالفروع الفقييةو : بعض أىؿ العمـ يقوؿو 

أو ضمف  ،ات لكنيا في بابألنو يدخؿ تحتو جزئي، يختص ببابألنو ؛ ىذا ضابط مف الضوابط: لكف نقوؿ، يةالفقي
 . باب واحد

 .ىذا الفرؽ بيف القاعدة والضابط
 .ىذا أىـ فرؽ

الغالب ، ابينما القاعدة كبيرة جد  ، ألنيا أشبو بالفرع؛ الضوابط الخالؼ قد يكوف في أصمياأف : ىناؾ فروقات أخرىو 
ختمفوا الكف الضابط إذا ، فقط عض تفاصيميافي ب ،القاعدةع في بعض فرو  وف عميو لكف يختمفوفأف أصؿ القاعدة يوافق

والضوابط مف حيث نظر العمماء  فيذا فرؽ بيف القواعد ،؟ىؿ ىو صحيح أصاًل أو ل، في أصمو فيو عادة يختمفوف
   .ل مف حيث ىو، لو



 .واحد وىذا يتعمؽ بباب، اىذا يشمؿ أبوابً ، ف القاعدة والضابط مف حيث حقيقتوفرؽ بي: الفرؽ األوؿ
وفي القواعد في تفاصيميا ، الضوابط يكوف في أصميا غالباً في ـ مف حيث نظر العمماء لو وموقفيـ منو خالفي

 .وفروعيا
وكمما ، اجد   ألف الضابط محدود؛ في تفاصيؿ القواعدبالنسبة لمخالؼ  لخالؼ في تفاصيؿ الضوابط أقؿ منوأيضًا ا

تفاصيؿ و فإنو يدخؿ تحت، ـ العاـبر  بخالؼ الشيء الم  ، تفاصيمو أقؿ كانت نسبة الخطأ فيما كم الشيء محدوداً اف ك
فحينما ، رلمدقة في التعبيا ـ العامة غالبًا ما يكوف مجانبً ي يطمؽ األحكاالذوليذا كاف ، ؽ عميياقد ل يواف   اكثيرة جد  
، والخمر حراـ، والميتة حراـ، الخنزير حراـ، ليس كؿ الطعاـ حالل، لوؿ لؾ: يق ،كؿ الطعاـ حالؿ: تقوؿ مثالً 

ـ حراـ ـ حالؿ: لكف قؿ، ناب مف السباع فيو حراـذي وكؿ ، حراـفيو وكؿ ذي مخمب مف الطير ، والسمو ، عامة الطعا
: غير لما أقوؿ، "األصؿ في المطعومات الحؿ": لما أقوؿ، ةيقاعدة وىي أغمبه ىذ، األصؿ في المطعومات الحؿ: قؿ

 .وما إلى ذلؾ، خرج عف ىذا األصؿ تفاصيؿ وجزئياتي، "األصؿ في المطعومات الحؿ"، يو حالؿفكؿ مطعـو 
   :القواعدة نشأاألمر الثالث: 

، وىـ أئمة الفقو -صمى اهلل عميو وسمـ-شؾ أف القواعد كانت معروفة لدى أصحاب النبي  ل ،؟دلقواعا كيؼ نشأت
ـ يستعمؿ إل في  -القواعد-ف كاف ىذا المصطمح ا  و ، التابعيففة لدى التابعيف وأتباع ومعرو  لكنيا المتأخرة،  ةناألزمل

ذا نظرت إلى أقاويؿ الصحابة كعمر ، كانت معروفة قطعاً  بؿ ، تجد جماًل متنوعة ىي قواعد -رضي اهلل عنو-وا 
، قاعدة ،(6)((إنما األعماؿ بالنيات))، قاعدة ،(5)((لخراج بالضمافا)): لما يقوؿ -صمى اهلل عميو وسمـ-أحاديث النبي 

 .بؿ ىي أكبر قاعدة وأجؿ قاعدة
، مفظيا وقد يعبر عنيا بعباراتبتمثؿ قواعد قد تستعمؿ  -صمى اهلل عميو وسمـ-وىناؾ جممة مف األدلة مف أقواؿ النبي 
 .صمى اهلل عميو وسمـ-لكف المضموف ىو حديث رسوؿ اهلل 

يتَاء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن : حينما يأمرنا -وجؿعز -يات القرآنية اهلل بؿ حتى اآل }ِإنَّ الّمَه َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َواِ 
ىذه عف  نظر كيؼ يتكمـاو  -رحمو اهلل-أقواؿ المفسريف كالقرطبي  رجع إلىا [99: النحؿ]اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلَبْغِي{ 

 .وباب المنييات، العامة لمشريعة في باب المأموراتوما تضمنتو مف القواعد ، يةاآل
تجد ، وجماعة مف فقياء التابعيف، الشعبي، القاضي شريح -عنيـ رضي اهلل تعالى-وقؿ مثؿ ذلؾ في أقواؿ السمؼ 

 .الشيء بعض ولربما يغير في لفظيا، بؿ ىي قواعد، استعماؿ القواعد لى اليوـعبارات تستعمؿ إ
ـ أفقو األمة، ولدى سمؼ األمة -صمى اهلل عميو وسمـ-مدركة لدى أصحاب النبي كانت شؾ أنيا  القواعد ل ففإذ ، وى

 .يبنى عمييا الفقوأف يجيموا ىذه القواعد التي ىي عبارة عف األسس التي  ل يمكف، وىـ أعمـ الناس بذلؾ
ـ مف إدراكناف فإذ ـ لمقواعد أعظ ـ يدونوا ى، إدراكي ـ ل ـ لكني ـ لعد ـ سميقة مثؿ أصوؿ ؛ حاجتيـذه العمو ألنيا بالنسبة إليي

                                                           

 رسوؿ عف البيوع أبواب والترمذي، ،(3598) برقـ ا،عيبً  بو وجد ثـ فاستعممو اعبدً  اشترى فيمف باب البيوع، كتاب داود، أبو أخرجو - 5
 الخراج باب البيوع، كتاب والنسائي، ،(1286) برقـ ا،عيبً  بو يجد ثـ ويستغمو العبد يشتري فيمف جاء ما باب ،-وسمـ عميو اهلل صمى- اهلل

 تخريج في الغميؿ إرواء في األلباني وحسنو ،(2243) برقـ بالضماف، الخراج باب التجارات، كتاب ماجو، وابف ،(4499) برقـ بالضماف،
 (.1315) برقـ السبيؿ، منار أحاديث

 سبؽ تخريجو. - 6



لـ ، لكف ذلؾ بالنسبة إليو مف السميقة، ؟ لربما ل يعرؼ ىو مصطمحاتناىؿ كانوا جيمة بالنحو، العربية وعموـ، الفقو
أصوؿ الفقو  ولكف، ـولـ يتكمموا عف كثير مف المصطمحات التي تكمـ عمييا مف جاء بعدى، يدونوا في أصوؿ الفقو

لكف لسالمة فطرىـ وأفياميـ ، وىـ أعمـ الناس بيذه األشياء، نيـكانت حاضرة في أذىا، و يقية كانت سميقةالحق
فاحتاج ، ومنتشرة افالفروع كثيرة جد  ، لناس بعد ذلؾحتاج إلييا اا، إنما ـ يحتاجوا إلى تدويف ىذه األشياءوأذىانيـ ل

ـ   يذا تجد ول، زئيات ل يستطيع أحد أف يحيط بياالج، شعث الفروع والجزئيات الناس بعد ذلؾ إلى معرفة القواعد لم
ىو ولكف الشأف ، يصرحوف أف حفظ الجزئيات أمر غير ممكف إطالقاً ، وجماعة، بف سالـالقاسـ ، عبيدأمثاؿ أبي 

ـ يصرح يقوؿإبؿ ، ف يحفظ اإلنساف الكميات والقواعدأ عميؾ يا طالب العمـ كاف األمر قد ضاؽ ذا : إف بعض أىؿ العم
 .شتات الفروع ألنيا تجمع لؾ؛ درس القواعدافروع أو القواعد فوما وجدت إل دراسة ال

 ؟مف جمعياؿ لكف متى بدأ جمع القواعد الفقيية؟ مف أو 
المسجد بعد صالة يجمس في  األحناؼ في القرف الرابع اليجري رجؿ مف عمماء كاف ىناؾ بقميؿفييا قبؿ التأليؼ 

ـ يغمؽ باب المسجد ويرد، وىو أعمىالعشاء  ـ جم  وىذا أمر ل ي  ، د جممة مف القواعد الفقيية جمعياث ع عوز طالب العم
ـ بعد العشاء في دىا وصار يرد، مف ثالثيف قاعدة اً فيذا جمع نحو ، مف عبارات السمؼ الكتب المتناثرةالقواعد مف  كؿ يو
ـ بعد ذلؾ تسا، أحدا سمعيويغمؽ الباب ل ي، وىو أعمى في المسجد مف القواعد  مع الناس أف ىذا الرجؿ عنده جممةث
فمما شعر ، صر المسجدودخؿ في حصير مف ح فجاء أحد األشخاص، ت مسموع بعد العشاء في المسجديرددىا بصو 

، قاعدة ةعشر  سبع، فسمع وىذا يسمع، بدأ كعادتو يردد القواعد ؿ البابوأقف، العالـ الحنفي أف الناس قد خرجواذلؾ 
وذىب ، قاعدة ةعشر  سبع ىذه القواعدى ما سمع سو ، وطرده مف المسجد، معو وجاءه وضربوفس، كح  ، ـ أخذتو سعمةث

 ، وفاتو الباقي.عنيا وأخبر
فجمع جممة ، ئةامثنتيف وستيف وأربعامتوفى سنة ، "حسيف المروزي": يقاؿ لو، -عمماء الحنفية-ف العمماء فجاء رجؿ م

 .مف القواعد الفقيية
، ئةاممتوفى سنة أربعيف وثالث، أيضاً مف الحنفية" يأبو الحسف الكرخ"وىو ، أشياء قبمو جمع في ىذا مفىناؾ  وأيضاً 
ـ تتابع التأليؼ"، أصوؿ الكرخي"ػوىو المعروؼ ب، يةالفقي قواعدالفي أوؿ كتاب  فألؼ ، في كؿ المذاىب اوكثر جد  ، ث

 .إف شاء اهلل-كما سألمح بعد قميؿ 
ابف تيمية  اإلسالـوالعالئي متأخر معاصر لشيخ ، "العالئي": التأليؼ فييابفأوؿ مف يعرؼ  الخمس الكبرىأما القواعد 

 .رحمو اهلل-
 .مف عرؼ بيذا ابف الوكيؿؿ أو ف "األشباه والنظائر": ألؼ في القواعد الفقيية تحت مسمىوأما مف 
 :أهمية القواعدرابعا: 
في أو ، أو في غيره، أو في أصوؿ الفقو، فقوحينما تحفظ قاعدة في ال، مختصرة تجمع لؾ الجزئيات بعبارة القواعد
إذا جاءت عبارة ف، تفسيرية أصولية قاعدةه ىذ، ثـ تأتي وتطبؽ عمى األدلة"، عمى التوكيدمقدـ التأسيس ": التفسير

رُ  اْلَباِرئُ  اْلَخاِلقُ  المَّهُ  ُهوَ }: في التفسير مثالً   ؟ إذا أعممتبمعنى واحدما ىىؿ  {اْلَباِرئُ  اْلَخاِلقُ }، [24:الحشر] {اْلُمَصوِّ
ـ عمى التوكي: "قاعدة ـ أنشر قد، ىو المنشئ لمخمؽ {اْلَباِرئُ }، وىو المقدر {اْلَخاِلقُ }: تقوؿ، د"التأسيس مقد  .وأوجد أث

 :اكً يمدح مم   كما يقوؿ القائؿ



 .(7)ؽ ثـ ل يفرييخم   ض  القوـ  ***  وبع   ي ما خمقت  ر  ف  ت   نت  ألو 
ـ ل يفري، يعني يقدريخمؽ  وبعض  القوـ  ، رتيعني ما قد   نت تفري ما خمقت  ألو  ممؾ مف المموؾ ، ينفذ، ل يستطيع أف ث

  .وىذا يخطط ول يستطيع أف ينفذ، ىذا يخطط وينفذ، خر يخططآيخطط و 
ـ مف ، شتات الفروعلؾ  تجمعة محكم اد ىي عبارات قصيرة جد  القواع ففإذ حينما تحفظ ، ؟ىذه الفائدةوأي فائدة أعظ

س دقيقتيف دوف أف يخرج ول يستطيع أف يجم، سمس في البوؿوقاؿ: عنده إنساف فأتاؾ "، المشقة تجمب التيسير": قاعدة
 ؟فماذا نقوؿ لو، ىذا البوؿمنو 
 ".المشقة تجمب التيسير"ف أل ؛عمى حالؾ صؿ  : نقوؿ

بقى ت: سيقوؿ لؾ، نو يمنع مف وصوؿ الماء؛ ألالصبغ قبؿ الصالةأزؿ ىذا : نقوؿ لو، كمو صبغ، نساف مينتو صباغإ
 ؟ نقوؿ لو، ماذا ل أستطيع، وفي المحـ رفاكثيرة بيف األصابع وبيف األظ نقط

 .والباقي مغتفر، تتمكف مف إزالتوو أزؿ ما تستطيع  ،"المشقة تجمب التيسير": نقوؿ لو
 يتحر  : نقوؿ ليا، تحتاج أف تغير الثياب ،ةعمييا كؿ صاليصعب  المرضع التحرز مف النجاسات بالنسبة لممرأة

ذا ما يغتفر مما يصعب التحرز ىمف ولكف يغتفر ، عمى ظنؾ أف النجاسة قد وقعت عميوما غمب  غسمياو ، الطيارة
  .منو
ويمحؽ بيا ، وصيد، حراسة: غيرىا مف األغراض المعتبرة شرعاً الذيف يربوف الكالب لمصيد أو الحراسة أو ل، بوفال  الك

 .معرفة المخدرات، و وما أشبو ذلؾ، مفقضايا تتعمؽ باأل اآلف
وحوؿ ، وقتو يدور حولوطوؿ الكمب ، أو نحو ذلؾ، صياد، بونيادر وي، ويعيشوف معيا، كالبال يؤلء ممف يدربوفف
نيتو آثيابو و مي يغسؿ ما أراد أف يص؟ كمماذا يصنع، وكؿ شيء، وأثاثو ولباسو، وحوؿ متاعو، وحوؿ راحمتو، وئإنا

ـ ما،  يستطيعل، وىو في الصحراء، ويغتسؿ، ويغسؿ بدنو ممف مر في الطريؽ ـ ل يغتفر لغيرى فمثؿ ىؤلء يغتفر لي
، ابو شيء مف رشاش بولوص، أو ألربما أصابو شيء مف لعابوو فجاء ىذا الكمب ، حياتوفي  اوؿ مرة يشاىد كمبً ربما ألل

، فالقواعد تجمع الفروع الكثيرة"، تسعاإذا ضاؽ األمر "و"، المشقة تجمب التيسير"، فرؽ بيف ىذا وىذا، أو نحو ذلؾ
 .ؾد عميتستطيع أف تطبقيا عمى كؿ مثاؿ ير  

 :عبارات أربعمنيا  خترت؛ اأىمية القواعدفي بياف  االعمماء ليـ عبارات كثيرة جد  
إلييا  كمية ترد   أصوؿ لبد مف أف يكوف مع اإلنساف" :فييا يقوؿ -رحمو اهلل-ابف تيمية  اإلسالـلشيخ  العبارة األولى

ـ وع، الجزئيات ـ بعم ـ يعرؼ الجزئيات كيؼ وقعتدؿ، ليتكم ل، ث وجيؿ وظمـ ،  فيبقى في كذب وجيؿ في الجزئياتوا 
 .293ذكره في الفتاوى الجزء التاسع عشر صفحة " د فساد عظيـفيتول، في الكميات

ف ضبط األمور المنتشرة المتعددة في القوانيف إ": يقوؿ، "في القواعد المنثور": كتابحب اي، صلمزركش العبارة الثانية
ـ الع  ح  ى حدإوىي ، وأدعى لضبطيا، حدة ىو أوعى لحفظياالمت  بدل، جاءني عشرة: تقوؿ ،(8)"التي وضع ألجميا ددك
، وىذا، ىذا: ؿو تق ف أفم بدل"، ددكـ الع  ح  "، الرحمفعبد و ، وسعيد وصالح وخالد ومحمد جاءني زيد: تقوؿ ف أفم

  .ي منكـ عشرةنيأت: قوؿت، وىذا، وىذا، وىذا، وىذا
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 .(9)"..جمالي تتشوؼ إليو النفسإ: لتعميـ لبد أف يجمع بيف بيانيفوالحكيـ إذا أراد ا": يقوؿ
ـ بعد ذلؾ ، س إلى شرحيا وتفصيميا وبيانيافتتطمع النفو ، أنو يذكر قضية مجممة كمية اهمعن :جماليإ ، يبدأ يفصمياث
 ".وتفصيمي تسكف إليو"

وؿ في معرض كالمو يقنشرحو،  وىو صاحب الكتاب الذي -رحمو اهلل-بف سعدي  الرحمف لمشيخ عبد العبارة الثالثة
معرفة القواعد والضوابط  طريؽ الوصوؿ إلى العمـ المأموؿ في": سموافي كتاب حافؿ جيد  عمى كتب شيخ اإلسالـ

مف أعظـ ما فاقت "و : -رحمو اهلل-ومف كالـ ابف القيـ  الكتب مف كالـ شيخ اإلسالـ و مف عشراتجمع" واألصوؿ
عتناء يعتني غاية ال -رحمو اهلل-ف مؤلفيا أوتفردت عمى سواىا ، ووأىم  " -اإلسالـيعني كتب شيخ - "بو غيرىا
 .(19)"الفنوف التي تكمـ بياي كؿ فف مف والضوابط المحيطة فة، واألصوؿ الجامع، ى القواعد الكميةبالتنبيو عم
، ل ثبات ليا إل بيا ،صوؿ لألشجارواأل، معموـ أف األصوؿ والقواعد لمعموـ بمنزلة األساس لمبنياف"و : ثـ يقوؿ

 ينمى نماءوبالقواعد واألصوؿ يثبت العمـ ويقوى و ، تتقوى باألصوؿو والفروع تثبت ، واألصوؿ تبنى عمييا الفروع
  .(11)"يف المسائؿ التي تشتبو بو كثيراً وبيا يحصؿ الفرقاف ب، األصوؿخذ آوبيا تعرؼ م، طرداً م

وىو ضمف المجموعة "، رةضالرياض النا": في كتاب -رحمو اهلل-بف سعدي الرحمف  وىي لمشيخ عبد العبارة األخيرة
ة أحكاميا األصوليأف : ليا وجالليامف محاسف الشريعة وكماليا وجما": ؿيقو  522الكاممة أيضاً الجزء األوؿ صفحة 
، فروعيار وتنش، وتجمع متفرقاتيا، يا ليا أصوؿ وقواعد تضبط أحكامياكم وأمورىا، والفروعية والعبادات والمعامالت

 .خر ما ذكرآإلى ، "فيي مبنية عمى الحكمة والصالح، وتردىا إلى أصوليا
ف أف يزاد عميو أشياء يمكفي أىمية القواعد والكالـ ، في بياف أىمية القواعد -اهلل رحميـ-أربع عبارات لمعمماء ه ىذ

ـ اإلنساف بحيث لة، معرفة القواعد تنمي الممك: ؿايق، كثيرة  في ىذه القضية، ول يتناقض، يتشتت وىي أيضاً تضبط في
ـ يجوز :يقوؿ ضبط فإذا ، مع أف القضية متحدة، نيا ل تجوزإ :يقوؿ عنيا خرآباب ليا في  وأخرى نظيرة، ىذا الحك

 .ةطردفتكوف أحكامو م، وعدـ التناقض، تحاد الحكـالقاعدة كاف ذلؾ أدعى ل
 .أبرز الفوائد التي تذكر في القواعده يذف

 :في التأليف في القواعد -رحمهم اهلل-: طرق العمماء خامساا 
 .لفوف عمى طريقة متحدةؤ ل يالعمماء  أف إذا تتبعنا كتب القواعد نجد
الحرؼ الذي تبدأ فيو القاعدة نظر ي، المعجـ عمى حروؼ، ى طريقة الترتيب اليجائيمعالطريقة األولى: أف يرتب 

، فيو بخالفيا وىذه، وىذه عامة، كر الضوابط أو ل يفرؽتتعمؽ بباب معيف إذا كاف يذ ىذهبغض النظر ويضعيا، 
رتبيا عمى " المنثور في القواعد" :في كتابي الزركشممف مشى عمى ىذا و  ،بحسب الحرؼ الذي تبدأ بو ىذه القاعدة

: سمواش لو كتاب يالدجوكذلؾ البركتي مف عمماء بن، "مجمع الحقائؽ"في  يوكذلؾ أبو سعيد الخادم، الحروؼ
 .رتبوا ىذه الكتب عمى الحروؼ، "القواعد الفقيية"

ل بالضوابطىذا إذا كانت أشبو ، لفقيية: أف ترتب عمى األبواب االطريقة الثانية في القواعد إشكالت تواجينا ىناؾ س، وا 
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فأيف ، تدخؿ في جميع األبواب "األمور بمقاصدىا": مثؿ قاعدة، معيف ألنيا يصعب أف تحصر في باب؛ العامة
ـ القو ، فاألخرى عمى اإلنساف القاعدة في األبواب أنيا تفوتة الطريق هفة ىذآتوضع؟ ف جعؿ عمى اعد ل يصمح أف ي  عم
 .األبواب

رافي قال  :كتاب، وكذلؾ وىو مف عمماء المالكية، "القواعد": ي في كتابور  ق  الم   طريقةيذه الألفوا بومف العمماء الذيف 
ـ فيوكذلؾ الشيخ عظ  ، رتبو بعض عمماء المالكية، فروؽالفي  وكذلؾ ، "ذىب في ضبط قواعد المذىبالمسند الم  " :و

رؽ ستغناء في الف  ال": البكري في كتاب وكذلؾ، "في القواعد والفوائد الفقييةالفرائد البيية " :محمود حمزة في
 ."مختصر مف قواعد العالئي وكالـ األسنوي" :، وابف خطيب الدىشة في"ستثناءوال

في  -رحمو اهلل-ابف رجب بيذه الطريقة ممف ألؼ و ، تفؽ مف غير مراعاة لمترتيباأف يؤلؼ كيفما : الثالثةالطريقة 
، وكذلؾ ابف عبد اليادي "ماـ مالؾإلى قواعد اإل إيضاح المسالؾ": في كتابي نشريسالو  و ، "القواعد الفقيية": كتاب

 ."مغني ذوي األفياـ": في كتاب
فيراعي ىذه ، فييا ختالؼتفاؽ والوكثرة ال، شمولية القاعدة :مثؿ؛ الطريقة الرابعة: ىي أف يرتب باعتبارات أخرى

 :فبعضيـ يجعؿ الكتاب ثالثة أقساـ، الكتاب بناًء عمييافيقسـ ، األمور
 "."األمور بمقاصدىا: مثؿ قاعدة؛ يا أغمب المسائؿ في أبواب مختمفةقواعد كمية يرجع إلي: القسـ األوؿ

 .ىذاو نح، أو ثالثةأو تتعمؽ ببابيف ، اعد كمية ترجع إلييا بعض األبواب: قو القسـ الثاني
ـ الثالث لكثرة ؛ بيا ألنيا غير مجزوـ؟ ىؿ: ستفياـمف األحياف يجعمونيا مبدوءة بال ىذه في كثير، خالفية: قواعد القس

 .خالؼ فيياال
األشباه ": وطي فييوالس، "األشباه والنظائر": في كتاب يالسبك التاج: بيذا التقسيـ ممف ألؼ عمى ىذه الطريقةو 

ـ أيضاً في ك، "والنظائر ـ يذكر بعض ىذه األقساـف كاا  و ، "والنظائراألشباه ": تابوابف نجي ـ ل لكف عمومًا ، ف بعضي
 .راعوا ىذه الطريقة في الجممة

 .تأليؼ العمماء في القواعد أربع طرؽ في ىذه
 :أنواع القواعد: سادساا 

اعد تتعمؽ ىناؾ قو : فنقوؿ، بمف ناحية شمولية القاعدة لألبوا: يا عمى أنواع بالنظر إلى ناحيتيفمالقواعد يمكف أف نجع
 ."الضابط"ػب ىذه التي يسمونيا، وىناؾ قواعد تتعمؽ بباب واحد، أو بجميع األبواب، بأبواب كثيرة

: مثؿ قاعدة، اد الناس يتفقوف عميياىناؾ قواعد يك، تفاؽ والخالؼال: ىي التي تالحظ في القواعد الناحية الثانية
فضاًل عف ، أو في فروعيا، يكثر الخالؼ في أصميا قواعدوىناؾ "، المشقة تجمب التيسير"، "األمور بمقاصدىا"

ذا نظرت في ، تحت الفروع جزئياتو القاعدة أحيانًا يكوف ليا فروع كبيرة ، جزئياتيا رحمو -كتاب ابف رجب مثؿ وا 
ـ وتكبيرة تكبيرة اإل: مف حيث الصورة التي تستوي في الػظاىر مثؿ األمور المتداخمة، اترى ذلؾ جمي   -اهلل ، الركوعحرا

 .ماـ راكع تكفيؾ واحدةإذا أتيت واإل
قبؿ أف تكفر  اءثـ حمفت بعد العش، عد العصر أيضاً ب يءثـ حمفت عمى ىذا الشء، ت عمى شيكفارة اليميف إذا حمف

، ىب إلى المكاف الفالنيأو ما تذ، ىذا بعد الظير، هلل ما تسافر إلى المكاف الفالنيوا: لولدؾ قوؿت، نفس الشيء فع
حمفت عميو عمى و ثـ جئت اليوـ الثالث ، نفس الموضوع ثـ ذىبعمى حمفت عميو و ثـ جئت اليوـ الثاني ، ذىبثـ 



 .تكفيؾ؟ ؟ قبؿ أف تكفرة واحدة أو ما تكفيؾ قبؿ التكفيرتكفيؾ كفار ، ثـ ذىب نفس الموضوع
ل تأكؿ مف الطعاـ أوحمفت ، ل يذىب إلى المكاف الفالنيأ ولدؾ ىحمفت اآلف عم؛ ت عمى أشياء متعددةلكف إذا حمف

ة ىؿ القاعد؟ تحتاج إلى كفارة، كـ ول ىذا وما حصؿ ل ىذا ول ىذا، كؿ مف طعامؾيأوحمفت عمى زيد أف ، الفالني
 .؟كفارة واحدة األمور المتداخمة تكفي عنياىذه أف 

 ؟سنة الظير ىؿ تكفيإذا صمى ، تحية المسجد ((جمس حتى يصمي ركعتيفإذا دخؿ أحدكـ المسجد فال ي))اآلف 
ذا دخؿ، و جاء إنساف وصمى ركعتيف تكفي عنو إذا، تحية البيتىو  الطواؼ: مثؿة، واألمور المفترق وصمى الفرض  ا 

 ؟كفي عنو أو ليىؿ 
 .متعددة وىكذا في أمثمة كثيرة في أبواب

  ."األمور بمقاصدىا": ليست كقاعدة ،الخالؼ فييا كثير عدفيذه القوا
ـ شموليتيا بالنسبةالقواعد  واحد  بباب ومنيا ما يتصؿ، ؽ بجميع األبواب أو أكثر األبوابمنيا ما يتعم لشموليتيا وعد

 ."الضابط"ػب وىو ما يسميو بعضيـ
وىناؾ ما ل تكاد تجد ، قاعدة عمى األقؿ: وىناؾ وجو أف يسمى، كثيرةوحتى ىذه الضوابط منيا ما يشمؿ جزئيات 

 .ابط متفاوتةو حتى الضة، أو أربعة أمثم، أو ثالثة أمثمة فلو إل مثالي
 ؟طريقة العمماء في صياغة القواعد ما هي: األمر السابع

، ج أف تجمع القاعدة مف أربع صفحاتلربما تحتا -رحمو اهلل-ابف رجب ة، دعف القاعبعض العمماء يتوسع في التعبير 
 .ثـ تحاوؿ أف تعبر عنيا بعبارة مختصرة

 .ويدقؽ في ذلؾ، في التعبير عف القاعدةيزف الحرؼ ومف العمماء مف 
 ."التأسيس مقدـ عمى التوكيد: "مثمما نقوؿ، جممة خبريةبغونيا صياغة القواعد أحيانًا يصو 

 "؟ىؿ األمر يقتضي التكرار": قاعدة أصولية مثالً ، ستفياـطريقة الوأحيانًا يصوغونيا ب
أو في ، أف تصمي عميو مرة واحدة في العمريكفيؾ ، [56: األحزاب] َوَسمُِّموا َتْسِميماا{َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصمُّوا َعَمْيِه }

 ؟سمعتو تصمي عميو ماأو كم، الصالة
قميؿ  بعدو  ،ىذا المسجد ورددنا معوفي المؤذف أذف اآلف ىذا إذا سمعنا ف، مأموروف أف نقوؿ كما يقوؿ المؤذفنحف 

 ؟" مر يقتضي التكرارألىؿ ا"؟ لخر أذف نردد معو أو سمعنا المسجد اآل
نما يأتي ، األمر يقتضي التكرار: فيقوؿ فيجـز ئجتر ولذلؾ تجد العالـ قد ل ي، ير فيياثالؼ كخ ىناؾذه القاعدة ى وا 

ـ اهلل-وىذا مف أدب العمماء ؟ ىؿ األمر يقتضي التكرار: ستفياـبيا بطريقة ال الميمة  وأظف أف مف األمور، -رحمي
ـ فقط لممسائؿ في التي ينبغي أف تراعى  مثؿ ىذه الدورات أو في الدروس العممية أو غير ذلؾ أنيا ل تقتصر عمى التعمي

ـ معيا األدب في التعبير، القواعد أو لغيرىا أو ـ عمى األشياء والتورع م، يجب أف نتعم ف إطالؽ األحكاـ األدب في الحك
فيو  أظف أف األمر: كف أف يعبر اإلنساف بعبارات يقوؿيم، زيد مف النظر والتأمؿتحتاج إلى ملة أحينما تكوف المس

: -عز وجؿ-عند اهلل  ةبعبارة ل يكوف عمييا تبع عبر  ، لـ يكف ذلؾ بعيداً  ف ىذا أقرب إلى الوجوبألو قيؿ ب، كذا
 .[116:النحؿ] َحرَاٌم لَِّتْفَتُروْا َعَمى الّمِه اْلَكِذَب{ َواَل َتُقوُلوْا ِلَما َتِصُف أَْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا َحاَلٌل َوَهَذا}

، سواه فيو ساقط وكؿ قوؿ، لحجأبدًا التمتع ىو العمؿ المشروع في ا: نقوؿفصحيحة  أما أف نعمد إلى طريقة غير



وقد يسمعؾ  ؟ىذا كيؼ، فيو ساقط ل يستحؽ أف يمتفت إليوفضؿ ما عداه ألفراد ىو ااإل: أو تقوؿىذه،  اعبارة كبيرة جد  
أظف : لكف قؿ، االعبارة فييا مجازفة كبيرة جد   ىذه، ولو وجو، ف أف ىذا الكالـ صحيحظوي، مف ل بصر لوبعض 

 .بقاطع وليس ىذا، لمدليؿ الفالني ساؾناألفضؿ أف األقرب أف التمتع ىو أ

ـ لو قيؿ بقراءة الفاتحة مع اإل: تقوؿ ـ يكف ذلؾ بعيداً أما ليست القضية و ، الفالني نظراً لمدليؿ الفالني والدليؿ، نيا تقرأ ل
 .بقاطعة

ذلؾ وليس ، وما إلى ذلؾ، بداؿالتقديـ والتأخير واإلكمعنى األحرؼ السبعة ىي وجوه مف وجوه التغاير في القراءة 
رؼ السبعة معنى األح: تقوؿأف أما ، لكاف لو وجو معنى األحرؼ السبعة لو قيؿ بأف ىذا، ىذا أحد األقواؿ، بقاطع

،  يصمحلىذا ، أنيا سبعة أوجو مف وجوه التغاير ول يمكف أف يمتفت إلى غيره، ل محيد عنوو القوؿ الذي ل مرية فيو 
 .وليست ىذه طريقة

ل داعي ، الكبار لكف ل تصمح لطالب العمـ وقد تصمح لبعض العمماء، ي تعتبر كبيرةالعبارات التبكذلؾ التعبير 
 .يابلمتعبير 

يتربى عمييا ، ىوامش بعض الكتب التي تسمى محققوالتي نجدىا أحيانًا في ىذه الصواريخ ، جعةقد أبعد الن   فالف
وتكوف ىذه ، ىذه العباراتويستعمؿ ، ىذه الطريقة الصحيحة في التعمـظف أف وي، وينشأ عمييا، صغار الطمبة

يتحمس مع أولد الجيراف  ف أفم الشاب الصغير بدل ىذا، افرات في تشجيع األندية الرياضيةالمنافرات عمى طريقة المن
خرى اآلف وىي الخالؼ أ دخؿ في أمور، ويحصؿ بينيـ مف المنافرة، لنادي الفالني أو النادي الفالنيعمى تشجيع ا
ـ يظف ، بيف العمماء ـ أف فبدأ يتكم يذا ، فالذي كاف يحبو يشجع الناديحينما كاف يا بالقضية بنفس الطريقة التي يتكم

 .خطأ
 .ىذه األشياء فالمفروض أف نراعي

ـ اهلل-العمماء ف أ: فالمقصود ـ واحدةفي التعبي -رحمي ـ مف يختصر ويمخص، ر عف القواعد ليست طريقتي ومنيـ ، مني
ـ تتفاوت، وأحياناً بجممة خبرية، فياميةستا القاعدة بطريقةعف  وأحياناً يعبروف، مف يسيب في العبارة ألنيـ ؛ وعبارتي

مثاًل ف؛ وليـ أنظار متفاوتة، بينيـ قروف متطاولة، تفقوا في مجمع عمى صياغة القواعدوي يجمسوا في مكاف واحدلـ 
عبد البر يعبر عنيا  ابف، ل إشكاؿ" زحـ الشؾاليقيف ل ي  : يعبر عنيا يابلخط  نجد ا" شؾبالاليقيف ل يزوؿ : "قاعدة
 .وىذا ىو التعبير المشيور"، اليقيف ل يزوؿ بالشؾ: "خر يعبر عنيا" آاليقيف ل يزيمو الشؾ: "بقولو

 .في الكتاب -رحمو اهلل-وسنالحظ ىذا في القواعد التي ذكرىا المؤلؼ 
، قبؿ التأليؼ في القواعدوىو  -رحمو اهلل-الشافعي ، قاعدة أخرى كيؼ تتفاوت عبارات العمماء فييا عبر القروفتأمؿ 

: مثاًل يقوؿ -رحمو اهلل-الشافعي ، قواعد فقييةة" المدون: "مالؾ في كتاباإلماـ  كثير مف عباراتو وعباراتي كف فل
ل يتوسع ، مسئوؿ عف ىده األمواؿ، يعني يتصرؼ حسب المصمحة ،"الرعية منزلة الولي مف اليتيـ منزلة الوالي مف"

كؿ متصرؼ عف الغير فعميو : "يقوؿيعبر عنيا ابف السبكي القاعدة  ىذه، ليا مثالً  وجوه ل داعي   يا فيل يصرف، فييا
 .الفرؽ بيف العبارتيف لحظت   ،"المصمحةفي يتصرؼ أف 
ـ عمى الرعية منوط بالمصمحةاإلتصرؼ ": -رة عف ىذه القاعدة أو ىذا المعنىالعبارة المشيو  وىي-خر يقوؿ آو  "، ما

ماـ عمى تصرؼ اإل": نظراثـ ، "اليتيـمنزلة الوالي مف الرعية منزلة الولي مف : "-رحمو اهلل-لحظ عبارة الشافعي 



 ".منوط بالمصمحة الرعية
 في القواعد الفقهية: نماذج من المؤلفات: ثامناا 

 :األحناؼمذىب 
 .ئة وأربعيفاالمتوفى سنة ثالثم، الذي ذكرت قبؿ قميؿ" أصوؿ الكرخي: "كتابمثؿ 

 .أقساـثمانية و جعم، ئة وثالثيفامتوفي سنة أربع، بوسيلمد" تأسيس النظر"
 .ىار كذأطيؿ في ل أريد أف ، رىىناؾ كتب أخو 
 :لمالكيةاذىب م
 .كميات ونظريات في المذىب وفي 361توفي سنة ، مخشنيل" أصوؿ الفتيا"
مطبوع ، قاعدة ائتافيو ألؼ وم، مرتب عمى الفقو، ىذا أوسع كتب المالكية تقريباً ، 758توفي سنة ، ريق  لمم  د" القواع"

بط وليست لكف غالب ىذه القواعد مف الضوا، قاعدة تقريباً  اتئافيو ألؼ وم، لممقري مطبوع جزء منوالقواعد ، الكتاب
 ؟ىؿ كذا كذا: ستفياـكثير منيا يورد بصيغة الو  ،ىي ضوابط فقيية مختمؼ فييا، بقواعد بالمعنى المعروؼ

 :مذىب الشافعية
ـ " جمب المصالح ": ىي ةيدور حوؿ قاعدة واحد، 669المتوفى سنة، السالـ لمعز بف عبد" الح األناـمصو قواعد األحكا

الفقو يرجع  وجميع، يرى أف جميع القواعد ترجع إلييا قتصر عمى ىذه القاعدة؟ ألنوماذا ال ،"المفاسدء مقدـ عمى در 
 .وشرح عمييا شرحًا رائعاً ، ر عميياقتصاف، في النيايةا ويستند إليي

رتب قواعده عمى حروؼ ، يعد مف أجمع الكتب في القواعدوىو كتاب حافؿ ، 794المتوفى سنة  لمزركشي" المنثور"
 .قاعدة ألؼ فيو، المعجـ

 .911المتوفى سنة ، لمسيوطي" نظائروالاألشباه "وكذلؾ: 
ـ ممف كتب في القواعدوغي، وابف الوكيؿ، يابف السبك :مثؿ، لما ذكره مف سبقو فيو خالصة وىو مف أحفؿ الكتب ، رى

 .مف الكتب التي تتوسع في ذلؾىو و ، ومف أنفعيا، القواعدفي 
 .الحنابمةمذىب 

درس الفقو عمى ولكف ىذا الكتاب قد ل يصمح إل لمف ، ب وىو مف أوسع كتب القواعد أيضاً قواعد ابف رجؾ ىنا
 اثيرة جد  أشياء كألف ىذا الكتاب يذكر ؛ واحد قوؿ ليست عمى ،دراسة فييا مف التوسع، و قوية، و المذىب دراسة جيدة

 قراءةبمف مصطمحات المذىب التي يحتاج اإلنساف أف يعرفيا عمى األقؿ  اويذكر كثيرً ، في الخالؼ داخؿ المذىب
بف ، ل"ماـ أحمدلى مذىب اإلمدخؿ إ" مثؿ، بعض القضايا المتعمقة بالمذىببيؼ في التعر ت كتبالتي  بعض الكتب

وىذا : و يذكر مصطمحات إذا قاؿ لؾ مثالً ألن؛ وغيره، زيد في الموضوع ًا الشيخ بكر أبوومثؿ ما كتب أيض، بدراف
إذا قاؿ ، ماـ أحمدىذا نص عف اإل: إذا قاؿ لؾ؟ المذىب في ما معنى التخريج، تخريجىذا ، جخر  وىذا م  ، في رواية

مف ، بكر عبد العزيزىذا قاؿ بو أبو : إذا قاؿ، الو صاحب المنتيىىذا ق :إذا قاؿ لؾ، ىذا قالو صاحب الرعاية: لؾ
ممف ، أو فالف، أو فالف، حافظ ابف حجرال: كما تقرأ مثالً ، فيذا بالنسبة إليو مف المعروفيف؟ العزيز ىو أبو بكر عبد

  .داخؿ المذىبفي تحتاج أف تعرؼ ىؤلء ف، لديؾيف المشيور مف  تعرفيـ
في منيا ما يدرس ، لبعض طمبة العمـ بإطالؽ ما يقاؿك خر ما تدرسآنيا إ: راسة عمـ القواعد ل يقاؿد: ولذلؾ أقوؿ



ىذه القواعد  وىي ضمف، ومثؿ القواعد الخمس الكبرى، ويمكف أف يدرس لعموـ طمبة العمـ مثؿ ىذا الكتاب، البداية
 .كما سيأتي -إف شاء اهلل-التي سندرسيا 
شباه األ"و، لمسيوطي" األشباه والنظائر"و، "قواعد ابف رجب": مثؿ كتاب، بعد أنيا تدرس فيما الواقعوىناؾ أشياء 

 .وأمثاؿ ىؤلء، جيـ الحنفيلبف ن  " النظائر
ـ مف شرح القواعد الخمس، ىناؾ كتب كثيرة في المذىبو  ـ عمى جممة ، وكذلؾ لبعض المعاصريف مني ـ مف تكم ومني

، غيرىاسواء عمى القواعد الخمس أو عمى ، ثـ ذكر تطبيقات، ف المراد بووبي   واعدقعمـ الـ شرح ومني، مف القواعد
مف العمـ  اوواصؿ فإنو سيجد متسعً  -بإذف اهلل-ومف تتبع ودرس ، في ىذا الباب االكتب كثيرة جد  ، أو غير ذلؾ

 .والمؤلفات في ىذا الباب
 :توصيف هذا الكتاب: تاسعاا 

 .ذكر بعض اإليضاحات حولوأىذا الكتاب الذي ندرسو 
حدى إ ةسنة في الثامف عشر مف شير ذي القعد ألفو، وىو في مقتبؿ شبابو -رحمو اهلل-ىذا الكتاب ألفو المؤلؼ 

ـ أف المؤلؼ ، ئة بعد األلؼاموثالثيف وثالث ـ يكوف ، ئة وسبع لميجرةامألؼ وثالث كاف مولده سنة -رحمو اهلل-ومعمو فك
 .؟ا ألؼ ىذا النظـ وشرحوعمر المؤلؼ لم

 .ف سنةيوعشر  اثالثً كاف تقريبًا عمره 
 .ىذا مف أوؿ مؤلفاتو فإذ

ـ البديعة النافعة القواعد الجامعة والفروؽ": خربينما الكتاب اآل ألفو قبؿ وفاتو بسنتيف ، خر مؤلفاتوآكاف مف ، "والتقاسي
 .افيد في أشياء كثيرة جد  ت المؤلؼ ىذا الكتابكتابة  توقيتمعرفة  أف ول شؾ، تقريباً 

ـ في نفس وكاف يدر  ، س بيذا السفأوؿ ما بدأ يدر  ، وعمره ثالث وعشروف سنة -رحمو اهلل-وقد جمس لمتأليؼ  س ويتعم
ـ أف يستمر عمى التعمـلالذي ينبغي ىو وىذا ، يحضر عند شيوخو، الوقت ، إلى أف يموت وحضور الدروس، طالب العم

حتى ، ل يراه فيو أحد، أف يوضع لو درس بيف أربعة جدراف أو يحتاج، اج إلى التعمـحتأ لوأنا ، أنا وصمت: ما يقوؿ
نماذج كثيرة مف حاؿ  أذكر -إف شاء اهلل-" الطريؽ إلى العمـ": ولعمو في محاضرة، أنو ل يزاؿ يفتقر لمعمـ ل يعاب
ـ  -رضي اهلل عنيـ-السمؼ  ـ يجمس خمسيف سن، كانوا يتعمموف إلى أف ماتواأني ـ والواحد مني  -وىو عالـ-ة عند العال
 .تربية عممية، نفسو لكفاهولو لـ يكف لو في ىذا إل دفع الكبر عف ، يتعمـ

 .تسعة وأربعوف بيتاً  أبيات ىذا الكتابو 
 .والطبعات السابقة سقط منيا بيتاف

ذكر ىذه المنظومة  وقد، لنسبة لمعدد القميؿ ليذه األبياتوىي تعتبر كثيرة با، عشرة مف ىذه األبيات ىي في المقدمة
 .عمى بحر الرجز

 ؟ىذا الكتاب كـ فيو مف القواعد ،؟ىذه األبياتعمييا شتممت ا قاعدةكـ 
ة، مف القواعد األصولي -هللإف شاء ا-منيا كما سيأتي  ايمكف أف نعتبر خمسً ، جمالً نحو خمس وثالثيف قاعدةإ فيو

  .وليست مف القواعد الفقيية
 .مف التفريؽ بيف القواعد والضوابطبناء عمى ما سبؽ ، مف الضوابط وليست مف القواعد نياثنتيف ماويمكف أف نجعؿ 



، ذكر فيو ستيف قاعدةة كتاب القواعد الجامع" فالقواعد الجامعة"خر لممؤلؼ وىو تاب والكتاب اآلكالىذا أما الفرؽ بيف 
، -مف الضوابطوىما -يف تثناو ، -ةصولياألقواعد وىي ال-منيا  اإذا حذفنا خمسً ف، إجمالً  فيوثالث اخمسً فيو ذكر  ىذاو 

 .يبًا النصؼر تقفيكوف 
ـ غير مرتبةجممبوأعقبيا ، ذكر ستيف قاعدة "القواعد الجامعة": في كتاب يعني ما وضع التقاسيـ ، ة مف الفروؽ والتقاسي
نما أجمؿ، ىاوالفروؽ لوحد، لوحدىا نيف وثالثيف ثاوذكر نحواً مف ، وعشريف فرقاً مف الفروؽ ةمف أربع فذكر نحواً ، وا 

 .تقسيمًا مف التقاسيـ
 .ونصفو في الفروؽ والتقاسيـ، الكتاب نصفو في القواعد فإذ

 :وجوه التداخؿ بيف الكتابيف
 .خراآل الكتابيشتمؿ عمى نحو سبع وعشريف قاعدة مما في ىذا " القواعد الجامعة"كتاب 

 ."القواعد الجامعة"في  ة ما في الكتاب مف القواعد موجودعام فإذ
ـ يذكر أكبر قاعدة، لكبرى أربعاً ذكر مف القواعد الخمس ا" القواعد الجامعة: "كتاب  ربما، "األمور بمقاصدىا": ىيو  ل

 .أو أنو ذكرىا في ىذا الكتاب، ة في الكتبألنيا معروفة مشيور 
 :وقاعدة، "األمور بمقاصدىا": قاعدة ىي :والقواعد الخمس الكبرى، وزيادة الكبرى لكتاب ذكر القواعد الخمسىذا ا

ىذا نياية "، مةحك  العادة م  : "وقاعدة، "زاؿالضرر ي  : "وقاعدة، "المشقة تجمب التيسير: "وقاعدة، "اليقيف ل يزوؿ بالشؾ"
 .الكالـ عمى ىذه المقدمات التي تعطيؾ تصورًا عف ىذا العمـ

؛ سبعة عشر بيتاً فيو أشرح مجمس واحد فا سبعة أبيات عدمجمس ىذا النظـ في كؿ  -إف شاء اهلل تعالى-وسأشرح 
في ستة  -إف شاء اهلل تعالى-منو فرغ بحيث ن، ليس فييا شيء يحتاج الوقوؼ عنده ألف المقدمةوىي أبيات المقدمة؛ 

 .وجؿ عز-بإذف اهلل -مجالس 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 القواعد الفقيية البن سعدي

  لمقباِئحِ  والدرءُ  جمبيا في***  المصالحِ  عمى مبني   الدينُ  :قولو إلى الكتاب أول من المنظومة شرح( 2)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 :مة القواعد الفقييةو في منظ -اهلل تعالى رحمو-قال المؤلف 

قِ وجامِع األشياِء والمُ ***  اأَلْرَفقِ الحمُد هلِل العميِّ   فرِّ
 والِحكِم الباىرِة الكثيرةْ ***  ذي النِّعِم الواسعِة الغزيرةْ 

 عمى الرسوِل القرشيِّ الخاَتمِ ***  ثم الصالُة مْع سالٍم دائمِ 
 َخارِ مراتَب الفَ  نالحائزي***  وآلو وصحِبو األبرارِ 

 عمٌم ُيزيُل الشكَّ عنك والدََّرنْ ***  أفضَل اْلِمَننْ  اعمْم ُىديَت أنّ 
 وُيوِصُل العبَد إلى المطموبِ ***  وَيكِشُف الحقَّ لذي القموبِ 

 جامعِة المسائِل الشَّواردِ ***  فاحِرْص عمى فيِمَك لمقواعدِ 
 َقاَل الذي قد ُوفِّ وَتْقَتِفي ُسب***  َتْرَتِقي في العمم خيَر ُمرَتَقىل

ْمُتيا***  َنَظْمُتيا ىذه قواعدٌ و   ِمْن ُكْتِب أىل العمم قد َحصَّ
 والعفَو َمْع ُغفراِنو َواْلِبرِّ ***  جزاىم المولى عظيَم األجرِ 

 .ابيتً  الو تقرأ لنا بيتً 
ِِ ***  الحمُد هلِل العميِّ اأَلْرَفقِ  ِق  وجامِع األشياِء والمفرِّ

 :أما بعد، والصبلة والسبلم عمي رسول اهلل، الحمد هلل
وىي ، مقدمة بين يدي المقصودىي  وىذه األبيات العشرة، المختصرة الميسرة في شرح ىذه المنظومةالشروع  أوانيذا ف

 .والعناية بيا، وحث عمى حفظ القواعد، وحمد لو، -عز وجل-ثناء عمى اهلل 
 .أو مما يقال بين يديو، أو متعمقاتو، العمم من مقاصد ىذا شيءولكن ىذه المقدمة لم تشتمل عمى 

 متعمقاتى شيء من عشرة أبيات في المقدمة ال تشتمل عم ،أبيات ىذه المنظومة تعد طويمة بالنسبة لعدديا أنشك  وال
  .تعد طويمة ىذا العمم

أوالً في قواعد  ىذه المنظومة كتبت لتدرس، خرج ىذا الكتاب عن مقصود مؤلفوال نُ أوالطريقة التي سنسير عمييا ىي 
 القواعد": خراآلنص عبارة المؤلف في التعبير عن القاعدة في كتابو  ذكرأو ، فتوضح القاعدة بعبارة قريبة، الفقو

ذكر ىذه القواعد ىنا عمى طريقة النظم، ومعموم أن النظم يحوج صاحبو إلى  -رحمو اهلل-وذلك أن الشيخ ، "الجامعة
، النثر أضيق من مجال فإن مجال الشعر؛ لضرورة الشعر ؛إلييا في النثر يمجأرتكاب بعض األمور التي لربما ال ا

تحقق معو الدقة المطموبة التي يحتاج إلييا في دراسة عمم دقيق تقد ال مما ، وما إلى ذلك، فيحتاج أن يراعي الوزن
ختصار اال فيقصد بعباراتيا، يزن فييا الحرف في التعبير عنيا من أىل العمم من ولذلك فإن القواعد، كعمم القواعد

 أمورفإذا وضعنا ذلك عمى طريقة النظم فإننا نحتاج إلى ، شاممة جامعة قدر المستطاع وأن تكون عبارة، واإليجاز



 ما ىو أبعد العموم من حيث الحاجة إلى نظمو؟: ولذلك لو سألت وقمت، ال نحتاج إلييا عمى طريقة النثر
أمور  نا ذلك إلىألجأفإذا نظمت ، القاعدة تحتاج أن توزن العبارة فييا بدقة: لمسبب الذي ذكرتو، عمم القواعد: أقول

نحول ىذا المتن يذا المتن دون أن بوالفوائد البلئقة ، فسأشرحيا شرحًا سيبًل ميسرًا يوضح المقصود، لمراعاة النظم
ول ىذا فنح، في الكثير من األحيان حينما ندرس متنًا مختصراً  طّ نحن نشت، فيذا خطأ، القواعد إلى موسوعة في فن
: فمندرس كتاب فإذا كان ىذا ىو المقصود، اإليجاز والتقريب نحولو إلى موسوعة عممية بو المؤلفالمتن الذي قصد 

طريقة في ، فيذه ح أنفسنا ومن معناولنر ، ابن رجب في القواعدظ أو ندرس كتاب الحاف، لمسيوطي" األشباه والنظائر"
ن مَ  ،القواعد ىنا في ىذا المتن دراسة نيائية بالنسبة إليكعتبر دراسة ىذه ولذلك ال تَ ، التعميم ينبغي أن ندركيا جيداً 

، في أمور تمر بو، في أشياء، سيستفيد منيا في تطبيقات، ىذه القواعد ال يريد التخصص في العمم سيتصور معانيَ 
ن شاء إ-لكن من أراد أن يواصل في العمم فيو سيدرس ىذه القواعد ، -عز وجل- بإذن اهلل-نتفاعًا كثيرًا اسينتفع 

 .مرات ومرات بطرق أوسع عمى ما ىو معروف من التدرج في طمب العمم -اهلل
 .وكذلك في دراسة ىذا المتن ستكون العناية بالمقصود فقط

فيذا مرفوض  كثير من األحيان مما يقطع الناس عن المقصودفي ة التي تتابع الناس عمى دراستيا أما الطريقة القاتم
احد الصغير يدرس في قرون والطريقة التي تجعل المتن الو ، طريقة الحواشي ندرس عمىيعني لو أردنا أن ، تماماً 

 :نحتاج أن نقول، متطاولة
 ......................... *** الحمُد هلِل العميِّ اأَلْرَفقِ 

ضافة ، -عز وجل-وىذا يدل عمى إضافة جميع المحامد هلل ، ودخمت عمى الحمد، ستحقاقلبل" لا" "الحمد": قولو وا 
ألنو ال يكون الحمد المطمق إال لمن كان لو الكمال ؛ يدل عمى أنو الكامل من كل وجو -عز وجل-جميع المحامد هلل 

 .المطمق
  .ختصاصوتأتي لبل، وتأتي لمممك ستحقاق،الاعمى  ىنا تدل "هلل"والبلم في  
}اْلَحْمُد  :إذا قال العبد)): ورد في الفاتحةوذلك لمحديث الذي وىو غمط، ، ىو الثناء: وقيل، إضافة المحامد" الحمد"و

ذا قال: قال اهلل [ٕ: الفاتحة] لّمِو َربِّ اْلَعاَلِميَن{ أثنى عمي : قال[ ٖ: الفاتحة] الرَّْحمِن الرَِّحيِم{}: حمدني عبدي، وا 
 .تكرار الحمد ثانياً ىو الثناء و ، تكرار فالحمد عمى القول الراجح ىو، (ٔ)((عبدي

 والشكر؟ وما الفرق بين الحمد 
 .عموم وخصوص مطمق بينيما

ثم ما الفرق بين الحمد ؟ ينو وبين العموم والخصوص من وجوالمطمق؟ وما الفرق ب وما معنى العموم والخصوص
؛ ي ال حاجة إليووسمسمة طويمة من الكبلم الذ؟ والثناءوما الفرق بين الحمد والمدح؟ وما الفرق بين الحمد ؟ والشكر
 .الدرس في قواعد الفقوألن 

ذا كان ، بسممةىذا إذا ما كان فيو  ، سم، واالفقط لوحدىاالكبلم عمى الباء  تعال خذ، بسممة في بداية الشرح فيووا 
 .غمط، غير صحيحة الطريقة ىذه، وكبلم طويل، "بسم اهلل"، سماالواشتقاق 

                                                           

نو إذا لم يحسن الفاتحة، وال أمكنو تعمميا قرأ ما تيسر لو  أخرجو -ٔ مسمم، كتاب الصبلة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وا 
 (.ٜٖ٘) برقممن غيرىا، 



أما ، يبين المراد بيا بأقرب طريق، كممات غريبة تشرحفيو كان  ىنا إذا، أن يوقف عند الشاىد: صحيحةريقة الالط
والناس ، وصعباً  المنال بعيدو ويجعم، العمم ويطول، تشقيق الكبلم والعبارات ىذا الذي يقطع الطريق عمى طمبة العمم

ومبسط عمم سيل ، الوىذا الكبلم غير صحيح، بعد الواحد ذا العمم ال يصل إليو إال الواحدى ،أف: يستمعون يقول
 .ويسير

 : يقول -رحمو اهلل-فينا الناظم 
ِِ ***  الحمُد هلِل العميِّ اأَلْرَفقِ  ِق  وجامِع األشياِء والمفرِّ

 .حسنأنو  وىو شيء ال شك، أ بالحمدفابتد، ويثني عميو بما ىو أىمو، -عز وجل-يضيف المحامد إلى اهلل 
وال في ، ال يتوسع في باب األسماء الخبر يتوسع ماولكن في باب ، -عز وجل-سم من أسماء اهلل اليس " األرفق"و

فمو ، من األسماء انو ذكر اسمً أل؛ مثبلً  سم يناسب العميّ بافجاء ، و أنو استبدل ىذه العبارة بغيرىاول، باب الصفات
 :فقال، خرآ سماأعقبو ب
 .األمر في ذلك سيل ويسير، فمثبلً  هلل العمي األعظمِ  الحمد

 .بين الناس افرقانً يوم ال ريب فيو، وأرسل الرسل ليجمع الناس  -عز وجل-اهلل " جامع األشياء والمفرق"
 .المعنى ال خفاء فيوو 

 .األشياء والمفرق جامعِ 
ويتبين ما يدخل ، وىو أن القواعد تجمع الجزئيات، وع ىذا الكتاب، وموضوع ىذا النظمشارة إلى موضإوفي ىذا لربما 

 .كل ذلك يعرف عند دراسة ىذا العمم، من خبلل القواعد األخرى، االستثناءاتال يدخل فييا من خبلل  فييا وما
 :ثم قال

 والِحكِم الباىرِة الكثيرةْ ***  ذي النِّعِم الواسعِة الغزيرةْ 
، لو النعم الكثيرة الوافرة التي ال تحصى في األبدان، واألموال، والنعم الظاىرة -سبحانو وتعالى-أي أن ىذا المحمود 

 .فنحن نتقمب بنعموشيء، والباطنة في كل 
، وكذلك في أمره الشرعي، قدر، الاألمر الكوني، األمر والنيي -تعالىسبحانو و -فحكمتو "، كثيرةالوالحكم الباىرة "
ع فشر  ، الحكيم -تبارك وتعالى-ومن صفاتو ، وأفعالو مبنية عمى الحكمة، مبنية عمى الحكمة -تبارك وتعالى-أوامره ف

 .ندركوأدركنا ذلك أم لم  وكمياتيا عن حكمة بالغة سواء، لشيء منيا من تفاصيميا وجزئياتياالشريعة التي ال يخرج اىذه 
 عمى الرسوِل القرشيِّ الخاَتمِ ***  ثم الصالُة مْع سالٍم دائمِ 

: التأليف دابآوىذا كمو من ، -صمى اهلل عميو وسمم-صمى عمى النبي ؛ وحمده -عز وجل-ما أثنى عمى اهلل بعد
، -صمى اهلل عميو وسمم-أن يصمي عمى النبي ، -تبارك وتعالى-أو يبدأ بحمد اهلل ، مثبلً ة أن يبدأ اإلنسان بالبسمم

 .لدى العمماء في تصانيفيم معروفاوقد كان ىذا 
 .كتابمن وضع ذلك في  أول   -صمى اهلل عميو وسمم-وقد ذكر بعض أىل العمم فيما يتعمق بالصبلة عمى النبي 

 َخارِ مراتَب الفَ  الحائزي***  وآلو وصحِبو األبرارِ 
 .بالصبلة عمى آلو وأصحابو -صمى اهلل عميو وسمم-أتبع الصبلة عمى النبي 

صمى اهلل عميو -آل النبي ن ذ إإ، -صمى اهلل عميو وسمم-أىل بيت النبي  :ىنا لما ذكر األصحاب" ل"اآلـ والمقصود ب



كما في حديث ؛ والحسن والحسين ،كعمي وفاطمة؛ ضيقإطبلق تارة يطمق عمى : متعددة يطمق عمى معانٍ  -وسمم
 .(ٕ)الكساء

وال ، [ٖٖ:األحزاب]ِإنََّما ُيِريُد المَُّو ِلُيْذِىَب َعنُكُم الرِّْجَس َأْىَل اْلَبْيِت{ }: وتارة يطمق عمى معنى أوسع يدخل فيو أزواجو
 .من أىل بيتو -صمى اهلل عميو وسمم-شك أن أزواج النبي 

 .كآل عباس وآل عقيل وآل عمي؛ نع الصدقةوتارة يطمق عمى من مُ 
 : فالحاصل

 َخارِ الحائزي مراتَب الفَ ***  وآلو وصحِبو األبرارِ 
 .صمى اهلل عميو وسمم-النبي تباعيم ؛ الخرةواآلعالية في الدنيا ال مراتبالليم 

 الشكَّ عنك والدََّرنْ عمٌم ُيزيُل ***  أفضَل اْلِمَننْ  اعمْم ُىديَت أنّ 
شك أنو معموم أن اإليمان ىو أفضل نعمة  ألنو ال؛ -عز وجل-سدى لمعبد بعد اإليمان باهلل ن أفضل نعمة تُ : إيقول

الشبيات ، مم الذي يزيل عنو العمل بأنواعياالع: بعد اإليمان، فومن حرم اإليمان فقد حرم الخير كمو، يعطاىا اإلنسان
 .والشيوات

 :-ذكرنا–فالشبيات كما 
 ...عمٌم ُيزيُل الشكَّ عنك** ........................ *

ىؤالء يحتاجون ، لتباس في بعض األموراعندىم ، عندىم شبوذين الناس الف، الشبيات يكون بالعمم ومعموم أن دواء
 .بلم الجيلظفالعمم يكشف عنيم ، إلى عمم

، الشيواتيريد بالدرن ىنا و ، وما أشبو ذلك، رن يطمق عمى األذى والقذر والوسخالد، والدََّرنْ  ُيزيُل الشكَّ عنك :وقال
 .تبارك وتعالى-فيقع بسببو فيما حرم اهلل  خر الذي ينتاب اإلنسانالداء اآل ىي فإن الشيوات

 .والعمى: و أنو قال بداًل من الدرنول
 .مثبلً ، عمم يزيل الشك عنك والعمى

أعظم نكاية مما وقع بسبب  والواقع منو بسبب الشبو، ويقع بسبب الشيوات، بسبب الشبيات شك أنو يقع الدرن الف
يتعبد ربو بيذه  ،يرجع عنياألنو ال ؛ (ٖ)ن صاحب البدعة ال ترجى لو توبةأوليذا قال من قال من السمف ب، الشيوة
وأن ، ويسأل ربو أن يتوب عميو، تقصيربالبينما صاحب الشيوة يقر ، ياربو قائماً قاعداً أن يثبتو عمي ويدعو، البدعة

  .الشبية بخبلف صاحب، يخمصو مما ىو فيو
ذا عُ ، مة أحوج ما يكونون إلى وعظ ورقاقلذلك العا، وبالنسبة لمشيوات عبلجيا بالوعظ، األمر في ىذا سيلف موا مّ وا 

يحتاجون إلى وعظ ، ن أشياء من الرقاقوكذلك يتعممو م، حكام التي تتعمق بيمون ما يحتاجون إليو من األعم  من العمم يُ 
 .متثاليسوقيم إلى اال

                                                           

 برقم، -صمى اهلل عميو وسمم-باب فضائل أىل بيت النبي ، -رضي اهلل تعالى عنيم-كتاب فضائل الصحابة أخرجو مسمم،  -ٕ
(ٕٕٗٗ.) 
( بمفظ: ٕٕٓٗ) برقم(، والطبراني في األوسط، ٕٕ/ٔ) (، والسنة البن أبي عاصمٖٚٚ/ٔ) مسند إسحاق بن راىويوء مرفوعا في جا -ٖ
 (.ٗ٘) برقم، وصححو األلباني في صحيح الترغيب والترىيب، ((ِإن  الم َو َحَجَب الت ْوَبَة َعْن َصاِحِب ُكلِّ ِبْدَعةٍ ))



 وُيوِصُل العبَد إلى المطموبِ ***  وَيكِشُف الحقَّ لذي القموبِ 
فبل مجال ، تباعمبنية عمى اال وىذه الشريعة، -تبارك وتعالى-فيعرف اإلنسان شرع اهلل ، يجميوو ىذا العمم يكشف الحق 

تبارك -فإن اإلنسان ال يعرف ما شرعو اهلل  مّ ومن ثَ ، (ٗ)((ليس منو فيو رد أمرنا ىذا مافي من أحدث )): بتداع فييالبل
ال فإنو ، تعمم إال إذا -وتعالى تبارك -لم يشرعيا اهلل  ما ينقضي العمر وىو يتعبد بأمورن بقي عمى جيمو فمربإوا 
 .وتكون مردودة عميو، -وتعالى

 ....................... *** وَيكِشُف الحقَّ لذي القموبِ 
، ليكون الكبلم متبلئمًا متناسباً  -ألصحاب القموبأي - لذوي القموب :األصل أن يقال، فمفرد :، وذيجمع :القموب
 .النظمحتاج ذلك بسبب اولكنو 

 ..................... *** ي القموبو الحق لذ ويكشف
 .لكن البيت ينكسر بيذا

 .وُيوِصُل العبَد إلى المطموبِ * ** ......................
ما ىو ، ما ىو واجب الوقت، ما ىو األفضل، تفاوت األعمال، ويعرف يمتثلف، يعرف العبد الحق الذي شرعو اهلل

، أمو أن يبقى عنده وىو يريد الحج حتاجو أبوه أوافإذا ، والحج مندوب لمن أدى الفرض، والدين واجببر ال؟ األكمل
ماذا ، رتكاب أحد الضرريناأو تزاحمت المفاسد البد من  -يأتيكما س-تزاحمت عنده المصالح  إذا ،؟فماذا يقدم
رحمو -تيمية سبلم ابن وليذا شيخ اإل، الشرين وشر، لى معرفة خير الخيرينيحتاج إ، عممكل ىذا يحتاج إلى ال يصنع؟

نما الف، الذي يعرف الحرام من الحبلل فقيوليس اليقول:  -اهلل بسبب ذلك في  ينجوف، أعظم الخيرين قيو الذي يعرفوا 
  .(٘)شتباه والتزاحممواطن اال

 جامعِة المسائِل الشَّواردِ ***  فاحِرْص عمى فيِمَك لمقواعدِ 
 كر فوائدق الكبلم عمى ىذا وذِ وقد سب، وتشتت من الجزئيات تفرقما مع لو ض عمى فيم القواعد التي تجالمؤلف يحرّ 

 القواعد. ىذه
 َل الذي قد ُوفَِّقاوَتْقَتِفي ُسب***  العمم خيَر ُمرَتَقىَتْرَتِقي في ل

نمت عرف القواعد إذا ألن اإلنسان ؛ صحيح، وىذا العممرتقيت في اا حفظت القواعد أو فيمت القواعد نك إذإ: يقول
تضم ذه القواعد وصارت ى، ينطمق من ىذه القواعد في التفريعو ، صحيحة وصار يبني األحكام عمى أصول، ممكتو

مع أنو درس أشياء محدودة ، كثير من األحكامبلمامو فصار ذلك سببًا إل، من الجزئيات اً وكثير ، لو أشتات المسائل
ما إلفروع أو يدرس شيئًا من القواعد حينما يضيق عمى اإلنسان ىل يدرس ا أىل العمم قول بعض ذكرتقد و ، يسيرة
 .ألنيا تمم لو شعث ىذه الجزئيات؛ القواعدان بعضيم يرجح دراسة ىذه فك، ؟ما ىذاا  ىذا و 

ْمُتيا***  َنَظْمُتيا ىذه قواعدٌ و   ِمْن ُكْتِب أىل العمم قد َحصَّ
 الممنوع من الصرف، فبل ينون، أصمو عمى وزن فواعل، نوع من الصرفالقواعد مم أن واألصل، وىذه قواعدٌ : قال
 .لكنو ىنا نونو من أجل النظم، ينونال 

                                                           

 (.ٛٔٚٔ) برقم، كتاب الحدود، باب نقض األحكام الباطمة، ورد محدثات األمور، أخرجو مسمم -ٗ

 (.ٛٔٔ/ٔنظر: منياج السنة )ا -٘



ْمُتيا***  َنَظْمُتيا ىذه قواعدٌ و   ِمْن ُكْتِب أىل العمم قد َحصَّ
أيضًا  ةقمتفر وىي ، موجودة في كتب القواعد وال شك أن ىذه القواعد، القواعد جمعتيا من كتب أىل العممه ىذ: يقول

 .وتمميذه ابن القيم، ةسبلم ابن تيمييخ اإلفي كتب ش
 والعفَو َمْع ُغفراِنو َواْلِبرِّ ***  جزاىم المولى عظيَم األجرِ 

يؤالء العمماء ل ويدعو، وأن يضيف العمم إلى من أخذه من بوىذا من األد، نا ينسب ىذه القواعد إلى العمماءىو ى
 .داب طالب العممآفيذا كمو من ، منيم استفاد الذين

فبل يحتاج ، في غاية السيولة والوضوحكبلمو ن أ -رحمو اهلل-والشيخ من عادتو ، ظن أن الكبلم في ىذه األبيات سيلأ
 .إلى تعقيد بالشرح

من أجل أن  والدىور يفي ىذه األبيات الميال والطريقة العقيمة أن تجمس، عدة سطور يذه عشرة أبيات شرحناىا فيف
أشياء لم تخطر و ؟ ولم يعبر بكذا؟ ولماذا قدم كذا ،ولماذا عبر بكذا، تبين الحقيقة والمجاز، و تشرح كل حرف فييا وتفكك

  .فيذا غير صحيح، عمى بال الناظم
 بيا الصالُح والفساُد لمعملْ  ***النيُة شرٌط لساِئر العمْل و 

: السبب األول: توضع فيو لسببينأحسن مكان ىو وال شك أن ىذا ، ألولى ذكرىا في صدر ىذه المنظومةىذه القاعدة ا
فة من أىل العمم يوصون بوضع طائ، وليذا كان يحسن أن يكون في البداية وال شك أن التذكير بالنية، أنيا تتعمق بالنية

 .ه باستحضار النيةأوتذكيراً لمن قر ، يكون ذلك تذكيراً ليمل ؛في أول المصنفات ،(ٙ)((إنما األعمال بالنيات)): حديث
ّّ " األمور بمقاصدىا: "أن ىذه القاعدة قاعدة: الثاني السببو  وىي ، عدوأعظم القوا، القواعد وأنفع القواعد ىي أجّل

 .تدخل في جميع أبواب الفقو
، التفضيل ال تمنع التساوي" أفعل"ن فإ؛ وجد قاعدة نظيرة لياتأنو ال  فإن ذلك ال يعني"، القواعد أجلّ ": وحينما نقول

 .لقواعد في جبللتيا وعظميا ونفعيافيذه القاعدة في المرتبة األولى من ا
 :ىنا قال، بمفظين، "األمور بمقاصدىا": رةعادة بعبارة مختص القاعدة يعبر ليا العمماءىذه 

 بيا الصالُح والفساُد لمعملْ  ***النيُة شرٌط لساِئر العمْل و 
 .ن أعمال اإلنسان مبنية عمى النيةأ :أي

من القواعد ومن  لكثرة ما تحتيا؛ فقط ويمكن أن تقام دورة كاممة لشرح ىذه القاعدة، افي ىذه القاعدة يطول جد   والكبلم
 .التفصيبلت

مقصود  مع افىنيوسع الكبلم عمييا بما يت المنظومة ال يصح معو إطبلقاً أن فشرح ىذه، كل مقام لو ما يناسبوولكن 
 .ىذا الكتابأو  النظمبوضع ىذا  -رحمو اهلل تعالى-الناظم 

أدلة ، عتبر النياتا -عز وجل-اهلل " األمور بمقاصدىا: "قاعدة، من الكتاب ومن السنة اكثيرة جد   أدلة ىذه القاعدة
صمى -تكون القاعدة مأخوذة من نص من حديث رسول اهلل  -كرناذكما -أحياناً  ،القواعد مبثوثة في الكتاب والسنة

أحد وأحيانًا ، التابعين مثبلً بعض بعض السمف و انًا وأحي، عبارة قاليا بعض الصحابةمن أحيانًا و ، -اهلل عميو وسمم
                                                           

))إنما : -صمى اهلل عميو وسمم-(، ومسمم، كتاب اإلمارة، باب قولو ٔ) برقمأخرجو البخاري، كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي،  -ٙ
 (.ٜٚٓٔ) برقم، األعمال من وغيره الغزو فيو يدخل وأنو ،األعمال بالنية((



  .العمماء
األمور " :اء في بعض التفاصيل المتعمقة بياختمف العممان ا  و ، تفاقعمييا باال عدة مجمعأن ىذه القاعدة قا: فالمقصود
ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوَقْمُبُو }: يقول -عز وجل-اهلل  ،عتبر المقاصد في مواضع كثيرة من الكتاب والسنةاالشارع " بمقاصدىا

ِإالَّ َمْن ُأْكرِهَ َوَقْمُبُو ُمْطَمِئن  ِباإِليَماِن َوَلِكن مَّن }: يقول -عز وجل-فاهلل ، ىذا اإلنسان تمفظ بالكفر {ُمْطَمِئن  ِباإِليَمانِ 
 التيحتى الكممة ، وىذا لو قصد، لو قصد ىذا، بكممة الكفرثنين تكمموا اففرق بين  [ٙٓٔ:النحل] َشَرَح ِباْلُكْفِر َصْدرًا{

وتصدر من ، فتغفرلربما تصدر الكممة من محب  -رحمو اهلل-سبلم ابن تيمية كما يقول شيخ اإل-يقوليا اإلنسان 
أخطأ من شدة ، الميم أنت عبدي وأنا ربك)): فمثبًل الرجل الذي قال، ثناناكممة واحدة ينطق بيا ، ال تغتفرو خر آ

  .ستيزئ فإن ىذا من أعظم الكفريان قاليا إنسولكن لو ، لم يؤاخذه -عز وجل-اهلل ، (ٚ)((الفرح
 .وصار من أعظم الكفر، خر قصد فمم يغتفر لوواآل، ىذا القول لو فرفاغتُ ، ىذا لم يقصد، معو الحكمف اختم صدفالق

فماذا قال ، ان في القبرالفتّ  -صمى اهلل عميو وسمم-نقل عنو حينما ذكر النبي فيما  -رضي اهلل تعالى عنو-عمر 
قضية تحتاج ه ىذىل  من ربك؟ في القبر: ك يسألنيالممَ  :يقول" يما من ربكما؟ألسأل إليّ  اتيأواهلل لئن ": قال؟  عمر
 ئمة لو قاليا إنسان يمعب أو يستيز الكمذه ؟ ىربك من أسألو أنا، تماماً منيا ثقتو أنا م: فيياني متحان حتى يمتحناإلى 

ثل عمر في معرض توثقو من قاليا مإذا لكن ، بين المشرق والمغرب أو أبعد ما، خريفاً لربما سقط في النار سبعين 
، اصحيحً ى اإلنسان وىو يقصد معن وىكذا في عبارات كثيرة لربما يقوليا، حق مثموفي فإن ذلك يكون مغتفراً  اإليمان
               .خرآللون ذلك مغتفرًا ليذا وال يغتفر فيك، سيئاً  ىوىو يقصد معن خرآ ويقوليا

{ ِلمطَّيَِّباتِ  َوالطَّيُِّبونَ  ِلمطَّيِِّبينَ  َوالطَّيَِّباتُ  ِلْمَخِبيثَاتِ  َواْلَخِبيُثونَ  ِلْمَخِبيِثينَ  اْلَخِبيثَاتُ }: -تبارك وتعالى-وفي قول اهلل 
 وىو جزء من معناىا، -رحمو اهلل-ومنيم كبير المفسرين ابن جرير الطبري ، أىل العمم مما ذكره بعض [ٕٙ: النـور]

ذا قيمت في حقيم وا  ، فيي تصدر منيم، ثارىاآتيا ومعانييا و ين في مدلوالالطيبة ترجع لمطيب اتأن الكمم: في الواقع
ن قالوىا فيم ا  و ، من قيمت في حقيم صدقت عميي، فإينوأن الكممات الخبيثة تبلئم وتميق بالخبيث، نيا تصدق عمييمفإ

ذا قال الطيبون كممة ال، أىميا ومنبعيا  .ىكذا ذكروا، (ٛ)تميق فإنيا ال تضرىم وا 
، "األمور بمقاصدىا"ي نتكمم عنو وىو األصل الذ وىذا كمو يرجع إلى، يةأن ىذا مما يدخل في معنى اآل: فالحاصل

َوَلِكن مَّا }َوَلْيَس َعَمْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخَطْأُتم ِبِو : يقول -عز وجل-اهلل ، في عممو شك أنو يؤثر أن قصد اإلنسان ال
اْدُعوُىْم ِِلَباِئِيْم ُىَو َأْقَسُط ِعنَد }: يمئباآاألدعياء إلى غير  لما نياىم عن نسبة ىؤالء [٘: األحزاب] َتَعمََّدْت ُقُموُبُكْم{

 ُجَناٌح ِفيَما َأْخَطْأُتم ِبِو َوَلِكن مَّا َتَعمََّدْت ُقُموُبُكْم{المَِّو َفِإن لَّْم َتْعَمُموا آَباءُىْم َفِإْخَواُنُكْم ِفي الدِّيِن َوَمَواِليُكْم َوَلْيَس َعَمْيُكْم 
يا فبلن : قالففيذا اإلنسان سبق لسانو ، واعتاد الناس ىذا، ينسب إلى غير أبيو كان ىذا الدعي  فإذا ، [٘: األحزاب]

لو قاليا إنسان وىو غير ، لكن يغتفرفإن ىذا  ولم يقصد المخالفة، عمى المعتاد جرياً ، نسبو إلى غير أبيو ،بن فبلن
 .ثماً آفإنو يكون عاصيًا ، -عز وجل-بأمر اهلل  ئعاب

 .وىكذا في أمثمة كثيرة
 {َربََّنا اَل ُتَؤاِخْذَنا ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا}: خر سورة البقرةآإليو في  -عز وجل-ومن دعاء المؤمنين الذي أرشدنا اهلل 

                                                           

 (.ٕٚٗٚ) برقمأخرجو مسمم، كتاب التوبة، باب في الحض عمى التوبة والفرح بيا،  -7
  (.ٗٗٔ/ٜٔ)ن نظر: جامع البيان في تأويل القرآا -ٛ



 .(ٜ)((قد فعمت)): -عز وجل-ل اهلل اقف ،[ٕٙٛ:البقرة]
ال فإذا قال اإلنسان الحمف مثبلً وىو ، يمانوىذا في األ، [ٕٕ٘: البقرة]}َوَلِكن ُيَؤاِخُذُكم ِبَما َكَسَبْت ُقُموُبُكْم{ واهلل يقول: 

نما جر ، لم تنعقد في قمبو ،يقصد اليمين عمى سبيل لبة ومخاصمة أو في مغا أو قالو في موضع، ذلك عمى لسانو ىوا 
 .نو ال يؤاخذ بذلكفإليمين في قمبو ولم ينعقد ا، أو نحو ذلك، كراماإل

نما لكل امرئ ما نوى، بالنياتإنما األعمال )): دلة الدالة عمى ىذه القاعدة حديثاألومن أوضح  ثم ذكر مثااًل ، ((وا 
فمن كانت ىجرتو إلى اهلل )): اليجرةوىو ، األعمال وىو من أجلّ ، ويتفاوت فييا غاية التفاوت، لعمل يرتبط بالنية

  .(ٓٔ)((ىاجر إليو امنكحيا فيجرتو إلى ومن كانت ىجرتو إلى دنيا يصيبيا أو امرأة ي، ورسولو فيجرتو إلى اهلل ورسولو
 قال:ففي سبيل اهلل؟ أي ذلك  ،وشجاعة ،عصبيةو  ،حمية يقاتل الرجلعن  -صمى اهلل عميو وسمم-ي ولما سئل النب

 ،وبينيما كما بين المشرق والمغرب، وىذا قاتلَ  فيذا قاتلَ ، (ٔٔ)((لتكون كممة اهلل ىي العميا فيو في سبيل اهللمن قاتل ))
 أخبر النبي، وما إلى ذلك، الجمالون وفييم، التجار وفييم، خسف بيم وفييم الخدميُ الذي يغزو الكعبة وكذلك الجيش 

 فالنية، عمى نياتيم من فيو و الكعبة يبعثىذا الجيش الذي يغز ، (ٕٔ)أنيم يبعثون عمى نياتيم -صمى اهلل عميو وسمم-
    .ىذا التأثير في مثل ىذه األعمال أثرت

حديث أبي ، النار يوم القيامةم من تسعر بي أول: ىذا المقام حديثفي يصمح و لقاعدة ليذه اأيضًا ومما يستشيد بو 
، ورجل أنفق، رجل قاتل: وذكر الثبلثة، -عميو وسمم صمى اهلل-عن النبي ا مرفوع -رضي اهلل تعالى عنو-ىريرة 

فيذه ، (ٖٔ)رئقا: وىذا قرأ القرآن ليقال، جواد: لايقوىذا أنفق ل، شجاع: لاىذا قاتل ليق، أو تعمم العمم، ورجل قرأ القرآن
 .الميجة والمالوأغمى ما لدى اإلنسان ىو ، خر بذل مالوواآل، يكفي أنو بذل ميجتو، األعمال أجلّ  ثبلثة أعمال من

 .(ٗٔ)الُ قتّ واإلقدام فقر الجود يُ ***  مُ يُ كم   ساد الناُس  لوال المشقةُ 
 .؟ ألن نيتو فاسدةلماذا، و النار يوم القيامةثم يكون بعد ذلك أول من تسعر ب، فبذل ىذا وىذا

صمى -النبي  فقال، الحديث المعروففي  -صمى اهلل عميو وسمم- النبي أصحاب عميو أثنىو  والرجل الذي كان يقاتل
خر الحديث آإلى ، واستعجل الموت، جراحة شديدة ثم أصابتو، فتبعو رجل منيم، ((ىو في النار)): -اهلل عميو وسمم

 . (٘ٔ)المعروف
                                                           

ن تُْبُدوْا َما ِفي َأنُفِسُكْم َأْو باب بيان قولو تعالى:  ،أخرجو مسمم، كتاب اإليمان -ٜ  (.ٕٙٔ) برقم[، ٕٗٛ]البقرة:  ُتْخُفوُه{}َواِ 
 سبق تخريجو. -ٓٔ
(، ومسمم، كتاب اإلمارة، باب ٕٓٔٛ) برقمأخرجو البخاري، كتاب فضل الجياد والسير، باب من قاتل لتكون كممة اهلل ىي العميا،  -ٔٔ

 .(ٜٗٓٔ) برقممن قاتل لتكون كممة اهلل ىي العميا، 
الخسف بالجيش الفتن وأشراط الساعة، باب (، ومسمم، كتاب ٕٛٔٔ) برقما ذكر في األسواق، أخرجو البخاري، كتاب البيوع، باب م -ٕٔ

 (.ٕٗٛٛ) برقمالذي يؤم البيت، 
))إن أول الناس يقضى يوم القيامة (، بمفظ: ٜ٘ٓٔ) برقمأخرجو مسمم، كتاب اإلمارة، باب من قاتل لمرياء والسمعة استحق النار،  -ٖٔ

 .عميو...((
 (.ٙٗٓٔ/ٗ) القيرواني إسحاقي بب، ألوثمر األلبازىر اآلداب  -ٗٔ
(، ومسمم، كتاب اإليمان، باب غمظ تحريم قتل ٜٕٛٛ) برقمفبلن شييد،  :أخرجو البخاري، كتاب الجياد والسير، باب ال يقول -15

 (.ٕٔٔ) برقماإلنسان نفسو، وفي القدر باب كيفية خمق اآلدمي، 



 .وال إعبلء كممة اهلل، ه نصر الدينلم يكن قصد، لقوموأنو ذكر أنو كان يقاتل حمية وعصبية : الحاصل
منيم مثل المجنون رادة ال تصمح لماذا؟ ألن النية والقصد واإل ((رفع القمم عن ثبلثة)): وكذلك األحاديث األخرى مثل

 .(ٙٔ)والصبي والنائم
 .(ٚٔ)((إن اهلل قد تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرىوا عميو)): وكذلك أيضاً 

 .األشياء ال يؤاخذ اإلنسان عمييا أن ىذه: فالحاصل
 .اكثيرة جد   تياوأدل، القاعدةىذه بعض أدلة  هىذ
 ؟ىذه النيةما آثار : من المعاني المفيدة مما يذكر في ىذه القاعدةو 
 َصاِلًحا َعَماًل  َفْمَيْعَملْ  َربِّوِ  ِلَقاء َيْرُجو َكانَ  َفَمن}: ون العمل مقبوالً أو غير مقبولنية تؤثر في كالف، ثارىا ال تحصىآ

خبلص فاإل، -عز وجل-وأن يكون خالصاً لوجو اهلل ، اأن يكون العمل صوابً  [ٓٔٔ:الكيف] {َأَحًدا َربِّوِ  ِبِعَباَدةِ  ُيْشِركْ  َواَل 
 :فشروط قبول العمل ثبلثة، مطموب

  .أن يكون عمى عقيدة صحيحة -ٔ
 .خبلصاإل ،-تبارك وتعالى-وأن يقصد بو وجو اهلل  -ٕ
 .تبارك وتعالى-أن يكون العمل صوابًا موافقًا لما شرعو اهلل  -ٖ
اِلَحاِت{}: أول سورة الكيف، في شروطيذه ثبلثة ف ذكر اإليمان [ ٕ: الكيف] َوُيَبشَِّر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن َيْعَمُموَن الصَّ

: الكيف] {َأَحًدا َربِّوِ  ِبِعَباَدةِ  ُيْشِركْ  َوالَ  َصاِلًحا َعَماًل  َفْمَيْعَملْ  َربِّوِ  ِلَقاء َيْرُجو َكانَ  َفَمن}: خرىاآوفي ، والعمل الصالح
 .والسنة كثيرةونظائر ذلك في الكتاب ، [ٓٔٔ
ىذا رجل ، النية فيذه تؤثرىا، وما إلى ذلك، رياًء وسمعة في كونو هلل أو لغير اهلل، العملل النية تؤثر في قبو  نفإذ

ا يصمي ركعتين ىل ىذ، العبادة عن العبادةز النية أيضاً في تمير وتؤث، يصمي لكن قد يصمي هلل وقد يصمي لغير اهلل
 .ىو النية؟ األمر ما الذي يؤثر في ىذا؟ ي؟ ما ىىي تحية المسجد؟ ىل ىي فرض الفجر مثبلً 

 تم  فأْ ، يصمي العشاء فصبلىا بنية المغرب ىو أراد أن، بنية المغرب وىو مخطئ العشاء م صمىإما: لأس ةخو أحد اإل
ا حكم صبلة ىذا اإلنسان؟ فم، رابعة فقام إلى، سبحان اهلل: فقالوا، فصمى بيم ثبلث ركعات، مام المسجدإ، بو الناس
 .؟عرف الحكم فيوىؤالء؟ ىذا كيف يُ صبلة  وما حكم
 نفرق بين األعمالستطيع أن ن" األمور بمقاصدىا: "قاعدةوب الحديث فنحن بيذا، (ٛٔ)((إنما األعمال بالنيات)): بحديث

ىل ىو ؟ النفل ما ىذا ،ما ىذا الفرض؟ ىذا نفل، عصرصبلة ، ؟ صبلة ظيرلكن ما ىو ىذا الفرض، ىذا فرض
قضاء رمضان ؟ فرض ىذا الصوم الذي يصومو اإلنسان ىل ىو ،؟سنة راتبة؟ أو نفل مطمق؟ ىل ىو سنة الضحى

                                                           

(، والترمذي، كتاب أبواب الحدود، باب ما ٔٓٗٗ) برقمأخرجو أبو داود، كناب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا،  -16
(، وأحمد ٕٔٗٓ) برقم(، وابن ماجو، كتاب الطبلق، باب طبلق المعتوه والصغير والنائم، ٖٕٗٔ) برقمجاء فيمن ال يجب عميو الحد، 

 (.ٕٖٚٛ) برقمصححو األلباني في مشكاة المصابيح، (، و ٜٕٗٙٗ) برقمفي المسند، 
يح لطرقو"، كما في مشكاة (، وقال األلباني: "صحٖٕٗٓبرقم ) أخرجو ابن ماجو، كتاب الطبلق، باب طبلق المكره والناسي، -17

 (.ٖٜٕٙ) برقمالمصابيح، 
 سبق تخريجو. -18



 أو أنو؟ عرفة، ءعاشورا، األيام البيض، ثنين والخميسكاإل ىل ىو نافمة؟ وىل ىو نافمة معينة ؟ىل ىو نذر؟ مثبلً 
 ؟ة الصيام أن يبيت الصوم من الميللأخاصة في مس من ىذه األشياءة الذي يحتاج إلى ني ام؟ طمقنفل م

ىل ىو فرض ؟ ما نوعو؟ ما ىو وتفرق في العمل الذي يكون هلل، ي لغير اهللذلاهلل و  يذلاين العمل تفرق ب نفالنية إذ
 .تحت ىذه الجممة فاصيل كثيرة تدخلأشياء وت ،؟ن كان فرضًا فمن أي الفروضا  و ؟ أو نفل

، ن عميو جنابةإ: غتسل ما ىذا الغسل؟ إنسان يقولانسان اإلىذا ، العادة وبين العبادةوكذلك النية أيضًا تفرق بين 
   ؟وئىل يجز ، فظغتسل لمتنا، لمجنابة اغتسل ناسيً اثم 

  .النية: فقط لماذا؟ ىي قضية واحدة ،وئ يجز ال ،ال: الجواب
، و؟ ىذه عبادة وىذه عبادةئىل يجز ، غسلينوي الجمعة بيذا ال ونسي أن، الجمعة من الجنابةغتسل يوم اىذا اإلنسان 

 .غسل النظافةو غسل الجمعة  :والعبادة والعادة
 ؟اىل يعتبر ىذا صيامً  لكنو لم ينوِ ، ما أكل، غول أو مريضنائم أو مش، نسان لم يأكل يومًا كامبلً اإلن ألو 
 .ال

 .يومًا في سبيل اهلل لكن لو نوى يعتبر صام
 .فترق بسببيا العملاالتي  النية ىيف

 لو معانٍ  تنفتقكمما ا، ألنو يمتذ بو؛ خر يطمب العممآو ، عبادةه ىذ -عز وجل-ىذا اإلنسان يطمب العمم يقصد وجو اهلل 
 .عبادةعممو ر خواآل، فعممو ىذا ليس بعبادة، مذذ بالعممفيو يت، لو لذة تومعارف حصم

 ؟أعمال اإلنسان ما ىي؟ ىل تطمب في جميع األعمال ولكن ،أصل في العمل النية
 .والترك، وعمل الجوارح، وعمل القمب، قول المسان: أربعة أشياء أعمال اإلنسان

 .فعبلً : وسماه ،-عز وجل-فعابيم اهلل ، [ٜٚ: المائدة]{ ْوَن َعن مُّنَكٍر َفَعُموهُ }َكاُنوْا اَل َيَتَناىَ : الترك فعل من األفعال
حينما ، إلى المدينة -صمى اهلل عميو وسمم-ىاجر النبي  يبنون المسجد في أول ما واوكذلك قول أحد الصحابة لما كان

  :فقال، وىذا قاعد يتفرج، ن مع أصحابوبِ يحمل المّ  -صمى اهلل عميو وسمم-كان النبي 
 .(ٜٔ)لُ م  َلذاَك مّنا العمُل الُمض ***ُل يعم ي  بنا والن  َلِئْن َقَعد

 .عمبلً : -صمى اهلل عميو وسمم-فسمى قعوده عن العمل مع رسول اهلل 
 ؟ذي يحتاج من ىذه األشياء إلى نيةفما ال، أن ىذا كمو من العمل: فالحاصل

 .أقوال المسان تحتاج إلى نية
 ؟ةجميع أقوال المسان تحتاج إلى نيوىل 

ل الغسفي  وألن ،؟ىل تمتبس مع العادة قراءة القرآن، العبادةصورة ، ال يقع إال عمى صورة واحدة ما: عمى سبيل المثال
: قراءة القرآن ىل تقع عمى صورتين ولكن، ويمكن أن يغتسل الغسل الشرعي، متبرد والتنظفلاإلنسان يغتسل أن ممكن 

 عادة وعبادة؟
 ؟ما ىي، تحتاج إلى نية أخرىلكنيا ، (ٕٓ)((ا من كتاب اهلل فمو بو حسنة، والحسنة بعشر أمثاليامن قرأ حرفً ))ال، 

                                                           

 (.ٓٙٔ/ٗ) برقم(، والروض األنف، ٜٙٗ/ٔالسيرة النبوية البن ىشام، ) -19



 وأظن أن ىذا ىو الفرق، في ىذا ايحتاج أن يكون مخمصً ، اهلل والعمل الذي لغير، ية التي تفرق بين العمل الذي هللالن
، كقراءة القرآنة تاج إلى نيال يقع إال عمى صورة واحدة ال يح ما: فييا يقول التي بعض العمماءلة أوالممحظ في ىذه المس

نما يحتاج إلى نية تميزه عن العمل الذي ، العادةعن  ىو ال يحتاج إلى نية تميزه، ى نيةيحتاج إلبل : يقولبعضيم و  وا 
 ة.وسمع رياءً يقرأ ألنو قد ؛ -تبارك وتعالى-يذا العمل هلل بأن يتوجو ، لغير اهلل

 .ىذا بالنسبة لؤلقوال
لو واحد يصمي ولم يقصد ، ال شك، تحتاج إلى نية شك أنيا ال منيا لعبادات المشروعةاوبالنسبة ألعمال الجوارح 

تو ىل تكون صبل، الصبلة ىو لم ينوِ ، بذلك مثل والده مثبًل  أن يسكت من أمرهو الصبلة لكن قصد أن يرضي 
 الدخول في الصبلة فما الحكم؟ أو قصد التعميم ولم ينوِ  ،؟صحيحة

ذىب إلى عرفة ، و صفا والمروةوذىب وطاف بالبيت وال، النسك أصبلً  حرام ثم مر بالميقات ولم ينوِ إنسان لبس اإل
 ؟احج  ذلك ىل يعتبر ، ةإلى منى ومزدلف وذىب
ِّ  ،حجب ذلكليس ، ال: الجواب  .(ٕٔ)((إنما األعمال بالنيات)): "األمور بمقاصدىا"و، لماذا؟ ألنو لم ينِو

 :فأعمال الجوارح عمى قسمين
 .يحتاج إلى نيةفيذا ، نيا عبادة مشروعة بصفتيا بييئتياقسم م

 يؤجر اإلنسان عمييا أو ال يؤجر؟ تفيل ىذه العادا، العادات ىو من قبيل: والقسم الثاني
 .ال يؤجر عمييا بإطبلق إال بالنيةنو إ :وال يقال، نو يؤجر عمييا بإطبلقإ :ال يقال

وم ىو عادة من مثل الن، عمييافإنو يؤجر  -عز وجل-يحبو اهلل  ىأو معن، وجو اهلل موريذه األن نوى بإشك أنو  ال
 .يؤجر، فإنو العمم ذلك عمىب يالتقوِّ مو أنو نام وىو يريد ، فالعادات

 ة.فإنو يأثم عمى ىذه النوم، سيرة ماجنة، د أن يحضر حفمة ماجنةخر نام وىو يريآو 
والثمن الذي دفع ، يائيؤجر عمى شرا، الدروسر ويحض، العمم يذىب بيا إلى مجالسمن أجل أن  سيارةرى تشاإنسان 
 .وعمى كل خطوة يخطوىا، فييا

نسان  إنما )): ىذه السيارة وعمى شراء، يأثم عمى ىذا المال الذي دفعو ذافمثل ى؛ بيا البناتشترى سيارة ليبلحق اخر آوا 
 .((األعمال بالنيات

 .ا معنى يحبو اهلل أنو يؤجر عميياقصد بيو إن نأشك  ال، المباحة بالنسبة لمعادات ىذا
 ؟عز وجل-ذلك وجو اهلل بمن غير أن يقصد العادات المباحة  من يءيؤجر عمى ش ىل

المرأة التي جاءت إلى عائشة ، ةفعل ذلك بدافع الجبمّ ، تكن لو نية لملو قد يؤجر اإلنسان و ، نعم: إذا تأممنا األدلة نقول
، فأعطت كل واحدة من بناتيا تمرة، فأعطتيا عائشة ثبلث تمرات، مسكينةالمرأة الفقيرة ال -عنيا رضي اهلل تعالى-

فكل واحدة من  -الثةالث-ليا التمرة التي رفعت األم  افمم، فكل واحدة من ىؤالء البنات التيمت ىذه التمرة بمحظات
، شطراً منياه وأعطت ىذ، إلى فميا أخرجتيا وقسمتيا نصفين مما وصمتف، رفعت يدىا تريد ىذه التمرة ىؤالء الجواري

                                                                                                                                                                                                 

لو  ، باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما-صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو الترمذي، كتاب أبواب فضائل القرآن عن رسول اهلل  -20
 .(.ٕٖٖٚ) برقم الصحيحة، السمسمة وفي ،(ٜٙٗٙ) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو، (ٜٕٓٔ) برقممن األجر، 

 تخريجو. سبق -21



قد أدخميا بذلك  -وجل عز-أن اهلل : لو ىذا عائشة لما حكت -صمى اهلل عميو وسمم- النبي   فأخبر، منياشطراً ه وىذ
! ومع ذلك ؟نات أليس كذلكىؤالء البتموت من أجل أن تحيا  ،األم وعاطفتيا، ةالجبمّ إليو  ىذا عمل تدعو، (ٕٕ)الجنة

 .دخمت الجنة
حاليا و تذكرت فمما رأت، خرهآإلى ، ثم وجدت الكمب، أصابيا من العطش ل لما أصابيا ماالمرأة البغي من بني إسرائي

من بغايا ة، تزني بأجر ،  قد غفر ليا وىي بغيأن اهلل -صمى اهلل عميو وسمم-فأخبرنا النبي ، أحسنت إليو، فأعطتو
 .جرت عمى ىذا العملأُ ف، (ٖٕ)بني إسرائيل

؟ اهلل لو كان ذلك في سبيل: -صمى اهلل عميو وسمم-فقال بعض أصحاب النبي ، وكذلك الرجل الذي تصبب عرقاً 
ِإْن َكاَن َخَرَج َيْسَعى َعَمى )): قال؟ لو كان ذلك في سبيل اهلل: فقالوا، أو غير ذلك، نجار، حطابة، يعمل في مينكان 

ْن َخَرَج َيْسَعى َعَمى  ذكر ىنا فمم ي، (ٕٗ)((َأَبَوْيِن َشْيَخْيِن َكِبيَرْيِن َفُيَو ِفي َسِبيِل الم وِ َوَلِدِه ِصَغاًرا َفُيَو ِفي َسِبيِل الم ِو، َواِ 
، قوتو لمل في الدنيا ويكدح ألجل أن يحصّ فالكافر والمؤمن كميم يعة، إلييا الجبمّ  وأمور تدعه مع أن ىذ، قضية النية

 قالتمو فولذلك أنو يؤجر،  -عميو وسممصمى اهلل -فأخبرنا النبي ، من ينفق عمييمم تحت يده، ومن ويطعم عيالو
 ؟عمى ىذا ُأثابىل ، نيغسل األواأو ، كنس الدار، فأعمل في البيت: أنا أالمرأة

 .نينعم تؤجر نقول: 
 ؟حتسبألم  نا  و : تقول

المرأة ف، إذا تعاون الرجل والمرأة، مر بو الدنياعْ طيب من شأنو أن تُ  وتقومين بعمل، عمى خير فأنت، ين لم تحتسبا  و 
 .وما إلى ذلك، لو ئيقد ىُ  يءد وجد كل شقوجيا و بقيت في بيتيا وجاء ز 

كر من فضائل األعمال ذُ  اليذ، و األعماليذه مع غيرىا فيما يتعمق بك أن النية ال يمكن أن تمتبس قموب ال شالأعمال و 
مما يحبو  يراد بو وجو اهللأن عمل القمب ال يمكن أن يقع مما : وأعمال الجوارح، عمى غيرىا من أعمال المسانة بيالقم
كأن يخبر ، زائد مرأالرياء والسمعة إال إذا حل معو  يراد بوو ال يمكن أن يقع ، التوكل والخوف والرجاء والمحبةك اهلل
زائد  مرأإال إذا حصل معو ؟ وبمحبتو بخوفك من اهللى ائكيف تر ، بو ئيبل يمكن أن يرافأما الذي في القمب ، بو

 .ظير التخشع بجوارحو رياءً أو يُ ، انمسيخبر بال، بالجوارح
 ة.فضبًل عن السمع، بل يدخمو الرياءفا نفس عمل القمب أم

 ؟ىل يؤجر اإلنسان عمى مجرد الترك، كو التر 

                                                           

عن عائشة: أنيا قالت: جاءتني ، (ٖٕٓٙ) برقم، كتاب البر والصمة واآلداب، باب فضل اإلحسان إلى البنات، البخاريأخرجو  -ٕٕ
فاستطعمتيا ابنتاىا، فشقت فأطعمتيا ثبلث تمرات، فأعطت كل واحدة منيما تمرة، ورفعت إلى فييا تمرة لتأكميا، ، مسكينة تحمل ابنتين ليا

إن اهلل قد ))، فقال: -صمى اهلل عميو وسمم-التي كانت تريد أن تأكميا بينيما، فأعجبني شأنيا، فذكرت الذي صنعت لرسول اهلل  التمرة
 أوجب ليا بيا الجنة، أو أعتقيا بيا من النار((.

كتاب (، ومسمم ٖٚٙٗ) برقم، [ٜ]الكيف: ِقيِم{}َأْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْيِف َوالرَّ أخرجو البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب:  -23
طعاميا،   (.ٕٕ٘ٗ) برقمالسبلم، باب فضل ساقي البيائم المحترمة وا 

 برقم اإليمان، شعب في والبييقي، (ٕٕٛ) برقم(، والكبير، ٖ٘ٛٙ) برقم(، واألوسط، ٜٓٗ) برقمأخرجو الطبراني في الصغير  -ٕٗ
 .(ٕٛٗٔ) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،(ٖٖٚٛ)



 بحجة أنيم غضوا أبصارىم عن الحرام؟ الحسناتيم اآلن عمي يالىل تنطبلب عمم جمسوا في مسجد 
 .الذكر ر مجمسإال بتحصيل أج، ال: الجواب

 ؟الترك عمىر متى نؤج
 .-عز وجل-إذا كان الترك خوفًا من اهلل 

دعتو امرأة ذات منصب وجمال  رجل)): ما عظم األجركمما قوي الداعي موك، لكن لو أنو تركو خوفاً من الناس ال يؤجر
د الداعي إذا وجلكن ، األسباب ؤوتيي، ن عمى تركو ىذا مع قوة الداعي لوفيؤجر اإلنسا، (ٕ٘)((ني أخاف اهللإ :فقال

 .ال يؤجر، وال يمكنو ةأالقوي واألسباب غير ميي
؟ ! ىو حصل لك صفقة أصبلً ؟تحصل لك صفقة، خذىاآل لي صفقة ما لو حصو ا، أنا أتمنى أن أكون غني  : يقول

 .لكن لو حصمت لو صفقة وما أخذىا يؤجر
جزاك ، -عز وجل-أنا أترك الفواحش خوفاً من اهلل : ويقول، وحده ما عنده أحدلفي البحر في جزيرة  و إنسان عايشأ

 ؟تركتيا خوفًا من اهلل: قولنحتى  تيسرت لك أسبابيا أصبلً و لكن ىل حصمت لك ، ااهلل خيرً 
 ..وىكذا

 ؟ماذان عبصرك اآلن  غاض! بصري خوفًا من اهلل اهلل أنا غاض  و : يقولمجمس عمم إنسان في 
 .يؤجر عمى صرف النظر: فينا يقال، سو إلى النظر المحرموتدعوه نف، يستدعي النظر يًئاأمامو ش لكن لو أن

 تى نؤجر عميو ومتى ال نؤجر عميو؟م فالترك
 .إذا تعمقت بو النية

 .التفاصيله لة فييا ىذأفصارت المس، ىذا في باب التروك
ًء عمى بنا، ليست عمى إطبلقيا ،"ال عمل إال بنية"قاعدة:  :يذكرىا العمماء تحت ىذه القاعدة ولذلك من القواعد التي

 .التفصيل الذي ذكرتو آنفاً 
 .تفاقاليست محل أيضا قاعدة "، في العقود بالمقاصد ال باأللفاظ العبرة": تحتيا ياالقواعد التي يذكرونىنا و 

 :فيقول كبلم الناظممن وأما ما يتعمق بمعنى النية 
 بيا الصالُح والفساُد لمعملْ  ***النيُة شرٌط لساِئر العمْل 

 .ة ىي القصدالني
 وىل ىي بمعنى اإلرادة؟

عممو ، مل في العمل الذي يخص اإلنسانالنية تستع نإ إذ، ن كانت اإلرادة أعم من النيةا  و ، تطمق بمعنى اإلرادة، نعم
عمل الشيء أنوي منك أن ت: وال تقول، أريد منك أن تعمل الشيء الفبلني: تقول، رادة ما يصدر منو ومن غيرهواإل، ىو

 .الفبلني
 .وتتعمق بغيره واإلرادة تختص بو، إرادة خاصة باإلنسانالنية ، فاإلرادة أوسع من النية

                                                           

(، ومسمم، كتاب الزكاة، ٓٙٙ) برقمأخرجو البخاري، كتاب األذان، باب من جمس في المسجد ينتظر الصبلة وفضل المساجد،  -ٕ٘
 (.ٖٔٓٔ) برقمباب فضل إخفاء الصدقة، 

 



 .النية شرط لسائر العمل
 سقوط ومن جية، -كما ذكرنا- من جية الثواب، النية بناء عمى التفصيل الذي ذكرناه ىناك أشياء ال يشترط فييا

، -عز وجل-لو ما نوى وجو اهلل ، رجعيا لصاحبياأ، صب أرضاً أو سيارةإنسان غ، رد الغصوب، الديونرد ، ةالتبع
 .ن لم ينوِ ا  و  ذلك يحصل بو المقصودفإن ، فأخذىا إنسان وردىا إلى صاحبيا، ردىا أو ما نوى

ناس أو ، و ديون ومشاكلوعمي، ىذا اإلنسان معدمأن ثم تبين ، أو ألف لاير، ئة ألف لايراما أقرض إنسانً  إنسانٌ  لكنْ 
 ؟ من الزكاةىل لي أن أحتسبيا يقول:  فاألخ يسأل، ودخل السجن، يطالبونو

ة فالني، ألنك أخرجتو بنية القرض؛  يمكنال؟ المعسر تحتسبو من الزكاةتحتسب اآلن ىذا القرض الذي صار عمى ىذا 
نما تكون في ابتد، انياً ال تكون ث  .العمل اءوا 

 ؟ بنية الزكاة وأنا عندي زكاة ىل أعطييم، ويريدون مني قرضاً  لي أقارب فقراء: يسأل يقول لكن من الناس من
 .ن كانوا يقبمون الزكاةإعطيم : أقولن

 في َجْمِبيا والدَّْرِء لمقباِئحِ *** الديُن َمْبِني  عمى المصاِلِح 
ال بما إالشارع ال يأمر ": يقول، الجامعةفي كتاب القواعد  -رحمو اهلل-ونص عبارة المؤلف ، ىذه القاعدة الثانية

، عمييا لقاعدة من القواعد المتفقوىذه ا، "خالصة أو راجحةتو مفسدما نيى إال عوال ي، خالصة أو راجحةة مصمح
عمييم -كل األنبياء ، بل ودفع المفاسد، لشريعة جميعاً مبنية عمى المصالحفا، وأنفع القواعد، ي من أعظم القواعدوى

وتقميل ، تكثير المصالح -عز وجل-وميمة الدعاة إلى اهلل ، ودفع المفاسد، وا بجمب المصالحءجا -والسبلمالصبلة 
والجياد في ، األمر بالمعروف والنيي عن المنكرو ، خرىاآمن أوليا إلى  -تبارك وتعالى-الدعوة إلى اهلل ، المفاسد

، ي إلى تكثير المفسدة عمى المصمحةمنو يفض ءأو شي فإذا كان ذلك، وتقميل المفاسد، لتكثير المصالح؛ سبيل اهلل
َواَل َتُسبُّوْا الَِّذيَن }: يقول -عز وجل-واهلل ، الذي يذم فاعمو السيئبل كان من العمل ، ليس من العمل الصالحفيو 

أليس ، مصمحةشك أن فيو  المشركين ال آلية فسب، [ٛٓٔ: األنعام] َيْدُعوَن ِمن ُدوِن الّمِو َفَيُسبُّواْ الّمَو َعْدًوا ِبَغْيِر ِعْمٍم{
ومع ذلك إذا كان يفضي ، ويقدمون لو القرابين، يسجدون لحجر، خضعون ليا رقابيمعاة التي يُ د  المُ  اآلليةىذه  ،؟كذلك

صمى اهلل عميو -لنبي ايذا يقول ، ولأن يفعمولئلنسان وال يجوز ، فإن ذلك يكون مفسدة -عز وجل-إلى سب اهلل 
، يسب أبا الرجل فيسب أباه، نعم)): ىل يمعن الرجل والديو؟ قالو : ولما سألوه، ((اهلل من لعن والديو لعن)): -وسمم

اإلنسان متسببًا  اىذ فيكون، فسيرد عميو بالمثل غالباً ، ألنو لن يتفرج عميو إذا سب أباه؛ (ٕٙ)((فيسب أمو ويسب أمو
أو قول ، نسانول إليو فعل اإليئما ، ما يصير إليو، في الشريعة معتبرة تالآفدل ذلك عمى أن الم، في لعن والديو

 .عز وجل-أن أفعل الفعل والنتائج إلى اهلل  يّ أنا عم: وال يقول اإلنسان، فإن ذلك يجب أن يراعى، اإلنسان من المفاسد
أما الثمرات ، مفسدتو عمى وتغمب مصمحتو، -عز وجل-التحري كما أمر اهلل  تعمل العمل الصالح الذي وقع فيو: نقول
، أحد ما استجاب، ما تابعك عمى الحق أحدو كون، ليس إليك ،-عز وجل-اهلل  إلى فيذا تظيرم أو لت ظير  كونيا

                                                           

 برقم(، ومسمم كتاب اإليمان، باب بيان الكبائر وأكبرىا ٖٜٚ٘) برقمأخرجو البخاري، كتاب األدب، باب ال يسب الرجل والديو،  -ٕٙ
(ٜٓ.) 



 .(ٕٚ)((ومعو الرجل والرجبلن، والنبي ليس معو أحدالنبي ))، يأتي أحد ىتدىاما 
أنا أعمل العمل والنتائج إلى اهلل : ثم بعد ذلك تقولثار سيئة آوليا ، أن تفسد األرضمن شأنيا  ا أن تعمل أعماالأمّ 
 .ل من قائموقبيوال ، يذا الكبلم غير صحيحف، -عز وجل-
  .وتقميل المفاسد ودفعيا، مبنية عمى تكثير المصالح وجمبيا الشريعة نإذف

 ؟ المصالح ما معنى
 .والمذاتالمنافع : يملقو ببعض العمماء من تعبير وال بأس ، المنافعالمصالح ىي 

 والمفاسد ما ىي؟ 
 .المالمضار واآل: وبعض العمماء يقولون، ىي المضار

فاآلن عندنا المصمحة مطموبة، أي تحصيميا، والمفسدة مطموب دفعيا أو تقميميا، ىذه المصالح التي أمر الشارع 
في الكتاب والسنة تدل  اة جد  ا عمى ذلك؟ نقول: أدلة كثير بتحصيميا، والمفاسد التي أمر الشارع بدفعيا، ما الذي يدلن

يأمر بذلك، ويرضى بو، وأن كل ما جاء بو الشارع فيو مصالح، وكل ما نيى عنو فيو  -عز وجل-عمى أن اهلل 
ما راجحة، اهلل  يتَاء ِذي اْلُقْرَبى يقول:  -عز وجل-مفاسد؛ إما خالصة وا  َوَيْنَيى }ِإنَّ الّمَو َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َواِ 

 .[ٜٓ]النحل: َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلَبْغِي{
يتاء ذي القربى، لو أردنا -المأمورات والمنييات- ثة التي تقابميا ثبلثةفيذه األمور الثبل ، يأمر بالعدل واإلحسان، وا 

في  -تبارك وتعالى-، وغير ذلك من النصوص؛ كقولو ايدخل تحتيا نجد أشياء كثيرة جد   أن نشرح ىذه األشياء وما
ِرُكوْا ِبالّمِو َما َلْم ُقْل ِإنََّما َحرََّم َربَِّي اْلَفَواِحَش َما َظَيَر ِمْنَيا َوَما َبَطَن َواإِلْثَم َواْلَبْغَي ِبَغْيِر اْلَحقِّ َوَأن ُتشْ  }المفاسد: 

ْل ِبِو ُسْمَطاًنا َوَأن َتُقوُلوْا َعمَ  الوصايا  }ُقْل َتَعاَلْوْا َأْتُل َما َحرََّم َربُُّكْم َعَمْيُكْم{، [ٖٖ]األعراف: ى الّمِو َما اَل َتْعَمُموَن{ُيَنزِّ
عز وجل.-، إلى غير ذلك مما ذكر اهلل [ٔ٘ٔ]األنعام: }َأالَّ ُتْشِرُكوْا ِبِو َشْيًئا َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا{في األنعام:  وكذلك             

    .[ٖٕ]اإلسراء: }َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا{في اإلسراء: 
 }َوالَ َتْقُتُمواْ َأْوالَدُكْم َخْشَيَة ِإْمالٍق{ثم بعد ذلك أمر باإلحسان والبر والصمة لذوي القرابات، وكذلك نيى عن قتل األوالد: 

 .[ٖٔ]اإلسراء:
 .[ٖٖ:اإلسراء] َواَل َتْقُتُموْا النَّْفَس الَِّتي َحرََّم الّمُو ِإالَّ ِبالَحقِّ{}: نيى عن قتل النفوس

               .[ٖٗ:اإلسراء] }َواَل َتْقَرُبوْا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسُن{:  ونيى عن أكل مال اليتيم وقربانو
ونيى ، وأمر بإيفاء الكيل والميزان بالقسط، ليس لو بو عمم اإلنسان ما وأن يقفوَ ا، األرض مرحً ونيى عن المشي في 

 .تبارك وتعالى-نصوص ال تخفى عميكم في كتاب اهلل ، في عن بخس الناس أشياءىم
َما ُيِريُد الّمُو ِلَيْجَعَل َعَمْيُكم مِّْن َحَرٍج َوَلِكن ُيِريُد ِلُيَطيََّرُكْم َوِلُيِتمَّ ِنْعَمَتوُ }:  قال، الطيارة -عز وجل-ولما ذكر اهلل 

               .[ٙ:المائدة]َعَمْيُكْم{ 
 .(ٕٛ)((إنما بعثت ألتمم مكارم األخبلق)): -صمى اهلل عميو وسمم-وكذلك قول النبي 

                                                           

(، ومسمم، كتاب اإليمان، باب الدليل عمى دخول طوائف من المسممين ٕ٘ٚ٘) برقم، رقِ أخرجو البخاري، كتاب الطب، باب من لم يَ  -ٕٚ
 (، وىذا لفظ لمسمم.ٕٕٓ) برقمالجنة بغير حساب وال عذاب، 

 (.٘ٗ) برقم(، وصححو األلباني في السمسمة الصحيحة، ٜٜٗٛ) برقم، لبحر الزخاراالبزار في أخرجو  -ٕٛ



 ل ىذه الخصال والمنافعجاء لتكمي -صمى اهلل عميو وسمم-فالنبي ، (ٜٕ)((ألتمم صالح األخبلق)) :وفي رواية
 .تبارك وتعالى-الشرك والكفر باهلل : ورأس ذلك، وتقميل الشر والفساد، والكماالت

وكل ، -صمى اهلل عميو وسمم-بو ورسولو  -عز وجل-وىذه المنافع التي جاءت بيا الشريعة تشمل كل ما أمر اهلل 
: شعبة، فأفضميا قول -أو بضع وستون-اإليمان بضع وسبعون )): خرىاآمن أول الشريعة إلى ، ويرضاهما يحبو اهلل 

 .كل ىذا من المنافع والمصالح، (ٖٓ)((ال إلو إال اهلل، وأدناىا إماطة األذى عن الطريق، والحياء شعبة من اإليمان
معرفة ىذا التفاوت  وليذا يحتاج اإلنسان إلى، بل ىي متفاوتة غاية التفاوت، واحدة عمى مرتبة وىذه المصالح ليست

 :من المفاسد أودفع األسو ، من أجل تقديم األىم عند التزاحم ونحتاجة؛ ألمور متعدد
 ااألخطر  ىمرضان مختمفان داو *** سمو من ج اإذا بد المبيبَ  نّ إ

، رآنوسيرة األنبياء التي قصيا اهلل عمينا في الق -صمى اهلل عميو وسمم-ويعرف ىذا من سيرة النبي ، فندفع الشر األكثر
، ينيون عنوشرك أول ما وينيون عن ال، ومحاسنيا ويأمرون بجمل من مكارم األخبلق، كيف كانوا يدعون إلى التوحيد

وما إلى ذلك مما ، وأكل أموال الناس بالباطل، بأنواعياوالفواحش ، كقطع الطريق؛ نحرافات العظيمةمن اال وعن أمور
 .عمينا من خبرىم في القرآن -عز وجل-ىو معروف مما قص اهلل 

 .لكنيا متفاوتة، وما نيى عنو كمو من المفاسد، أعني ما أمر اهلل بو، يذه األشياء كميا من المنافعف
 :التفاوت إلى ثبلثة أقسام والعمماء يقسمون ىذا

 .اتيثم التحسين، ثم الحاجيات، الضرورات
 ؟ ا ىي الضروراتم

 .تقوم حياة الناس إال بياال ىي ما 
 ؟وما ىي الحاجيات

 .قي الناس في حرج شديدما لو فقدت لبىي 
 ؟وما ىي التحسينيات

، وحفظ المروءات، ومحاسن العادات، الناس عمى مكارم األخبلق ات ىي ما جاءت بو الشريعة من حملالتحسيني
 .إلى ذلكوما 

، المقصود ليس ىذا ، ثبلً مة ليس معنى ذلك أنيا واجبة ومستحب، ضرورات وحاجيات وتحسينيات: وحينما يقال
ي ذلاليس المقصود ىنا معرفة الحكم ، واجبة ومندوبةو حاجيات فييا أشياء مباحة الو ، فييا أشياء واجبة التحسينيات

نما مرتبة ذلك؛ و باحةأو اإلدب ىو الوجوب أو الن مصالح الناس في ، من خبلل قيام اجة بولحا تعمق بالنسبة لشدة ا 
 .دنياىم

 .والمال، والعرض، والعقل، والنفس، الدين: فيذه األمور الضرورية خمسة
 .فيجعميا عمى ستة أقسام، والنسل، العرض: وبعض أىل العمم يقول

                                                           

(، وصححو األلباني في صحيح األدب المفرد، ٖٕٚ) برقم(، والبخاري في األدب المفرد، ٕٜ٘ٛ) برقمأخرجو أحمد في المسند،  -ٜٕ
 (.ٖٕٚ) برقم
 (.ٖ٘) برقمأخرجو مسمم، كتاب اإليمان، باب شعب اإليمان،  -ٖٓ



 .ترتيبوفي خبلف و في الباقيو ، ثم النفس، اقفأعبلىا الدين باالت: فعمى كل حال
 ؟نبدأ ذابما، -تبارك وتعالى-في أولويات الدعوة إلى اهلل  ىذا يفيدنا، ثم الحاجيات
ة، ث عن أشياء ىي أمور أخرى تكميميما نبدأ مع الناس نتحد، الخمس وراتضر ايا المتعمقة بيذه الوالقض، نبدأ بالتوحيد

 -عمييم الصبلة والسبلم-دعوة الرسل إذا نظرت إلى ولذلك ، الضرورات، واألمور العظيمة، ساسيةاأل األمورنبدأ ب
في ، مومن جانب العد، من جانب الوجود الشريعة لحفظياجاءت وىي األشياء التي ، ذه األشياءتجدىا تدور حول ى

 ،تثبيت دعائم الدين، جانب الوجودمن مدين لىذا كمو حفظ ، لكوما إلى ذ، حثيم عمى العبادة، يم الناس الدينتعم :الدين
 .مدينلحفظًا  ،(ٖٔ)((من بدل دينو فاقتموه))يقتل المرتد ، يمنع، يعزر ،ؤدبالمبتدع ي من جانب العدمو 

بأن دم وحفظيا من جانب الع، حتاط ليااو ، جانب الوجودمن  نفوسالحفظ ، ىذا يباتاألكل من الطبأمر اهلل  :والنفس
: المائدة] َواْلُجُروَح ِقَصاٌص{}: يعتدي عمييا باألطرافي ذلا، يقتل قصاصاً  -بالقتل-ة الذي يعتدي عمى النفس بالكمي

 .خرهآ إلى، والعين بالعين، السن بالسن [٘ٗ
 .(ٕٖ)((فميتزوج ةيا معشر الشباب من استطاع منكم الباء)): بالزواج اهللأمر  :العرض

 .يحفظ العفاف لئلنسانما م متعددة كذلك أمر بأمور
ذي وال، ئة جمدةاوغير المحصن يجمد م، المحصن يرجم، فالزاني واألنساب، رشوالفُ ، راضحفظ األعم ومن جانب العد

 .حد المفتري، فإنو يجمد ثمانين جمدة يتعدى عمى أعراض الناس بالقذف
من جانب العدم من ، و ن جانب الوجودمحفظو ىذا ، وما إلى ذلك، والسير باألرض والتجارة، نميتوتمر اهلل بأ :والمال

 .ىذا بالنسبة لحفظ المال من جية الوجود ومن جية العدم، تقطع يده إنوف، بالسرقة بشروطياعتدى عمى المال ا
 .ثم التحسينيات، الحاجياتثم بعد ذلك تأتي 

محقيم ي، عقلما يتناقمون المصالح؟ ي كيف، الناس ما عندىم بيع وال شراء، والمعامبلت البيع والشراء :مثل، الحاجيات
 .حرج كبير

لماذا تعفى المحية؟ ألنيا من ، واجبة عفاء المحية؛ إومحاسن العادات، حمميم عمى مكارم األخبلق ىي نياتالتحسي
أىل الصبلح ا ميسِ ، الرجل لو لحية، المرأة ليس ليا لحية، سنن المرسمين، عنوان رجولة، زينة لمرجل بيا، الفطرة

 .والفضل
ولي المرأة يشترط لماذا ، (ٖٖ)((فنكاحيا باطل، ذن وليياإغير ب نكحت يما امرأةٍ ))أ: الوليالبد من  :المرأة في الزواج

 ؟ لماذا؟ التحسينياتلنكاح وىو من في ا

                                                           

 (.ٕٕٜٙ) برقمأخرجو البخاري، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاليم، باب إثم من أشرك باهلل وعقوبتو في الدنيا واآلخرة،  -ٖٔ
ألنو أغض لمبصر،  ؛))من استطاع منكم الباءة فميتزوج((: -صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو البخاري، كتاب النكاح، باب قول النبي  -ٕٖ

(، ومسمم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسو إليو، ٘ٙٓ٘) برقم، ؟يتزوج من ال أرب لو في النكاحوأحصن لمفرج، وىل 
 (.ٓٓٗٔ) برقم
 ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن النكاح أبواب والترمذي، ،(ٖٕٛٓ) برقم الولي، في باب النكاح، كتاب داود، أبو أخرجو -ٖٖ
 في األلباني وصححو ،(ٜٚٛٔ) برقم بولي، إال نكاح ال باب النكاح، كتاب ماجو، وابن ،(ٕٓٔٔ) برقم بولي، إال نكاح ال جاء ما باب

 (.ٜٕٓٚ) برقم الجامع، صحيح وفي ،(ٚٔٛٔ) برقم داود، أبي صحيح



أمر في ناىا نكون قد وضعا ، فإننوتعقد عمى نفسيا، بمعنى أنيا تزوج نفسيابضعيا،  إلييا أمركل المرأة إذا وُ ألن 
 .وبضعيا ىو فرجيا، ياتعقد عمى بضع، والنكاح ءكأنيا راغبة في الوط، ال تحسد عميو من الحرج

ثالث وىو أكمل ى ويطمق عمى معن، وىو العقد، بو ءموطلويطمق عمى ما يتوصل ، ءالنكاح يطمق عمى الوطو 
 .ءوبوط يحبعقد صح [ٖٕٓ:البقرة] َحتََّى َتنِكَح َزْوًجا َغْيَرُه{}: وىو، طبلقاتاإل

كما في بعض البمدان تخطب وتدفع ، وتعقد عمى نفسيا، الزوج ركت ىي التي تذىب وتختارتُ  أن المرأة إذا: فالمقصود
ويأتي الخاطب إلى ، بعيدة محفوظة، تبقى المرأة مصونة لكن، جاإحر ، يذا ال يميق، فكأنيا مستشرفة لمرجال الميرلو 

حفظًا ، (ٖٗ)رأيياوالثيب تبين عن ، فالبكر تصمت، يعرف رأييا أو بأخرى، د ذلك بطريقةثم ولييا بع، فيتقدم إليو، ولييا
 .، ىذه التحسينياتوماء وجييا، لكرامتيا

ن عمى ويمبسو ، الذين ما فتئوا يشككون فيو، الدينلشرائع  ىؤالء األعداء في صد عادية نحتاج إلى معرفة ىذه األشياء
نحبلل من اال وتارة بالدعوة إلى، ختبلطاال بالدعوة إلىتارة ، لطعن بالحجابتارة بافي العقائد، تارة تشكيك ، الناس

أن اإلنسان يمارس ، مةإلى الحرية الكام وىذا يدعو، إلى العري ىذا يدعو، يدعون إلييا اثيرة جد  تارة بأشياء ك، الفضيمة
، ديدةبقراءة ج وأنو يجب أن نقرأ القرآن اآلن، الدينمى يتكمم عالذي ف، فيؤالء نعرف أين يضربون، خرهآإلى ، ما شاء

 ؟ىذا أين يضرب اآلن
 . أعمى الضروريات الدين، رأس اليرم، رأس القمة في
 م معءألنو ال يتبل؛ ي ىذا العصر يحتاج إلى إعادة نظرف -سبلموىو ينتسب إلى اإل-نصف القرآن ن إ :ي يقولذلا

 .في الدين ىذا يطعن، معطيات العصر والحضارة المعاصرة
عمى غبلف  ءقبر عمييا عباءة سوداالويصور المرأة قاعدة في ، غبلف مجمة العباءة عمى أنيا خيمةيصور عمى الذي 
 ؟ىذا أين يضرب، ةمجم

 .فنعرف أين يمعب ىؤالء، وفي العرض، في الدين، ىذا يضرب في الضروريات
ىذا الذي يقصف  ونترك، جتياديةاختمفنا معو في عبارة أو في قضية انتجادل مع إنسان عمى أساس أننا  فما نأتي

  .ين يشتغلأيعرف اإلنسان ، فليا الكبار العظاموأصو ثوابت الشريعة 
جمب المصالح ودفع ، صالح ودفع المفاسدالدين مبني عمى الم: حتاج إليو عند دراسة ىذه القاعدةفيذا كمو مما ن

وجد في الدنيا عمى خبلف ىل ي، ما راجحةا  ما خالصة و إوالمفاسد ، ما راجحةا  ما خالصة و إالمصالح ىذه ، المفاسد
  .؟مصمحة متمحضةو ؟ من كل وجو ةمفسدة خالصة متمحض
 .نعم: العمماء بعضيم يقول

 .ال: وبعضيم يقول
 .أي كتاب فيالخبلف ىذا  أتقر قد  ؛ ألنكلكن أنا أذكر لك الممحظ فقط

 فإذا، المالمضار واآل: والمفسدة ىي، مذاتىي المنافع وال: بعض العمماء يقولون: صالح قمناالحظ أننا عبرنا عن الم
، وجد إال في الجنةال ت، ئةائة بالماال توجد مصمحة خالصة تماماً م :فيمكن أن نقول اعتبرنا قضية المذات في المصالح

                                                           

 (.ٕٔٗٔ) برقم، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوتا في ذلك أخرجو مسمم، كتاب الحج، حديثً  :انظر -ٖٗ



 .نعيم الجنة
أشد عمي من  ائً ما جاىدت شي: "مجاىدة التوحيد يحتاج إلى، -المذات-عتبار عمى ىذا اال -التوحيد- واإليمان باهلل

لماذا لم يسمم الكثير ، عشيرة إذا كانوا عمى غير التوحيديحتاج إلى مفارقة األىل وال، (ٖ٘)قال بعض السمف كما" نيتي
 ؟ وقامت عمييم الحجج، -عمييم الصبلة والسبلم-رأوا األنبياء ن مم
ىي مصالح لكن ، الوضوء، ةالصبل، لكن ىل ىي مصالح خالصة، والعبادات ىي مصالح، شك أن ىناك مشقة ال

ال كان كل الناس يصمو ، فييا مشقة  ؟كثير من الناس لماذا ال يصمي، نوا 
 .(ٖٙ)اليوى زارركبت عمى خبلف وِ : -رحمو اهلل-ي أن الشريعة كما قال الشاطب فإذا تأممنا
  ؟ن ىواكيأ، نظر إلى اليوىالتبس عميك أمر اولذلك إذا 
 .غالباً  تعرف الحقخبلف اليوى،  فكن عمى

 ؟كم مرة أمر بيا، مثل إقامة الصبلةوليذا تجد األمور الكثيرة التي يحث عمييا الشارع 
 رع في القرآن؟ كم مرة أمر بو الشا رالصبر مُ 

 .لممرارةة ومعانا ةألنو يحتاج إلى مقاسا؛ أكثر من سبعين مرة
 ء؟الوطحث عمى  ىل ىناك ،؟مع أنو حق لمزوجة، في القرآن ءين الحث عمى الوطأ ءلكن الوط

[ ٚٛٔ:البقرة]{ َلُكمْ  الّموُ  َكَتبَ  َما َواْبَتُغواْ  َباِشُروُىنَّ  َفاِلنَ }: -تبارك وتعالى-لعمماء قال في قولو بعض ا،  يوجد حثال
 ء.الصيام الوطرشاد بعدما كان يحرم عمييم ليمة ا قالو عمى سبيل اإلباحة ليم واإلىذ، ءالذي يأتي بالوطالولد ىو 

، لو إنسان ما يأكل وال يشرب يأثم، ىذا حق لئلنسان، النوم، الشرب، األكلمثل  إلييا النفس تدعو التييذه األشياء ف
 ؟في القرآن عمى سبيل التشريع األكل والشربب اأمرً  جدنلكن ىل 

 .ال
سبيل التشريع نو أمر عمى أال ، متنان فقطرشاد أو االسبيل اإل عمى [ٖٔ:األعراف] وُكُمواْ َواْشَرُبواْ َوالَ ُتْسِرُفوْا{}: واألوامر

 .باألكل والشرب نفسو
الدوافع ، يحثو من الداخل عنده ما، عمييا الييا ال تجد في الشريعة حث  فاألشياء التي نفس اإلنسان تتطمبيا وتميل إ

 .ىذا ىمع ال تحتاج أن توصيو، يحتاج إلى كثير حث ال، موجودة ةالغريزي
ألن ؛ ونحو ذلك، نفاقكاإل، بيا -عز وجل- وأشياء كثيرة مما أمر اهلل، [ٕٖٔ: طـو] َعَمْيَيا{َواْصَطِبْر }: لكن الصبلة

 تحجم عنيا. لربما النفس ه األشياءذى
، وجد مصمحة خالصةتال : نقول -صاحبيا من المشقةتبار ما يباع- رعتبايذا االب يياالمنافع إذا نظرنا إل: فالحاصل

ذا نظرنا إلييا باعتبار  ، التوحيد مصمحة خالصة: نقول، فمصمحة خالصة ال مفسدة فييا ألنيا حقيقةً ؛ اهلل شرعيان أوا 
 .ةوأداء الزكاة مصمحة خالص، والصيام مصمحة خالصة، والصبلة مصمحة خالصة

في الدنيا مصالح  :ولقوىل ن ،مصمحة غالبة :ومتى نقول ،مصمحة خالصة :متى نقول نفرقعرف ن عتباراالفبيذا 
 .خالصة

                                                           

 (ٖٓنظر: بستان العارفين، ص: )ا -ٖ٘
 (.ٜٕٔ/ ٕ)و ،(ٜٕٓ/ ٕ)و ،(ٜٗ/ ٕ) الموافقات: انظر - ٖٙ



ونستطيع أن نجمع ، نخرج من إشكاالت وخبلفات بين العمماء في ىذه القضايا وبيذا، عمى ىذا الممحظ فقط بناءً 
 .األقوال

؟ الشرك إذا نظرنا إلى قضية مفاسد أيضًا ىل ىناك مفاسد خالصةوال، يذا بالنسبة لممصالح الخالصة أو الراجحةف
ه فيذ، وما إلى ذلك، نتفاشاويحصل لو ، يحصل لو زىو، ألنو يمتذ بيذا؟ لماذا يشرك ىذا اإلنسان يرائي: نقول الماآل

ال ، المجالس فاكية، الغيبة يمتذ بيا، بمعنى أنو يحصل لو لذة معو، مفسدة خالصةا ذً ليست إ ؟ الناس يغتابون لماذاوا 
  !ري لحموفتريد أن ت !عجيب ،يالشاىبأتينا  -إن شاء اهلل-إذا جئت : يقول؟ ماذا فعل فبلن: سانإلنتقول ، ينبسط

ن كانت ا  و - فمن نظر إلى ىذه المذة، لكن اإلنسان يجد فييا لذة، مفسدة الغيبة، أن ىذه األشياء مفسدة: فالحاصل
مفسدة  هىذ: قال، ضررو شر ، و لفعل من حيث ىو أنو مفسدةاأن ومن نظر إلى ، خالصة فسدةال توجد م: قال -باطمة

 .خالصة
  .توجد مصالح خالصة أو مفاسد خالصةال ندقق كثيرًا ىل  وبالتالي

َيْسأَُلوَنَك َعِن }: مى المفسدة الراجحة في نص القرآنمثال ع، والمفاسد الراجحة، الخالصة الشريعة جاءت لمنع المفاسد
ْثُمُيَمآ أَ  يا من يماذا ف؟ ماذا الخمرل [ٜٕٔ: البقرة] {ْكَبُر ِمن نَّْفِعِيَمااْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِيَما ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفعُ ِلمنَّاِس َواِ 

 ؟ المنافع
 ثم ال يقف في وجيو، رقة حمراءفيربط الرجل عمى رأسو خ، كانوا يشربونيا في حروبيما، ح شجاعً فييا الجبان يصب

خيبًل ويكون الرجل ب، أحد وأنو ال يقف في وجيو، العالم لكن إذا شربيا شعر أنو يحمق فوق، وىو أجبن الناس، أحد
ه فيذ، بعد أن كان ال يخرج الزكاة وينفق األموال الطائمة، لمناس في الطريقا ويجعمي، إذا شربيا صار يفري الجزورف

لكن المفسدة ، مصمحة لوه ىذ، ذلكوما إلى ، والنشوة والسرور يغيب عن مشكبلتوما يحصل لو من الفرح ، مصمحة
 .ما غمبفالعبرة ب، حصل أعظمالتي ت

ىذا الحديث ،(ٖٚ)وأن لحوميا داء، ن ألبانيا شفاءأ: البقر عن -صمى اهلل عميو وسمم-لكن المفسدة القميمة أخبر النبي 
  .الداء قميل بالنسبة لمنافع البقرا ذلكن ى ،صحيح

 مغربِ  كلِّ و  في كل مشرقٍ ***  ي العنبِ ي دوالِ نظر تدلِّ او 
 .؟نتفاع بالعنبتيا بالنسبة إلى االالمفسدة كم نسبلكن ىذه ، العنب يعصر منيا الخمر

 اكو التي تعصر منيا الخمروغيره من الفو ، حرم زراعة العنبتيذا ال ، ولر وأعظمفتبقى مصمحة العنب أكث، ٝ٘ٔ
 .ونحوه، المشمشك
ولكن المصمحة ، ىذهوىذا يتعرف عمى ، وىذا يمتقي بيذه، ىذه ىذا يواعدة، مظنّ  واحدالبمد اللنساء والرجال في ختبلط اا

ىذه ، ويتقاسمون العمل نيتعاونو ، وىذا يعمل في الخارج، ىذه في بيتيا، عيم في التعاون عمى عمارة الدنياجتماامن 
من  عمييا حصن بابو، في جزيرة في البحر نَ ضعو النساء ي: ليذا ما جاء أحد من العمماء يقولو ، مصمحة عظيمة

جتماع وتقارب مع أن اال، ما أحد قال بيذا، بمفردىموالرجال في جزيرة ، رجلن وال يراى، تخرج وال واحدة ال، حديد
، افذ فيو مفسدة لكنيا مفسدة ميدرةوالنو ، المتجاورة في الشقق، و في العمائرأ، الناس في حي واحدى سكنو ، البيوت

                                                           

 برقم الكبرى، السننفي  والبييقي ،"يخرجاه ولم اإلسناد، صحيح حديث ىذا: "وقال ،(ٕٖٕٛ) برقم المستدرك، في الحاكم أخرجو -ٖٚ
 (.ٖٜٗٔ) برقم الصحيحة، السمسمة وفي ،(ٓٙٓٗ) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،(ٕٜٚ٘ٔ)



 .قميمة
 .والسنة في الكتاب اخاص   ال نجد فيو دليبلقد وضابط في كثير مما يعرض لنا مما  فيذا ميزان
  .ريد أن أعمل العمل الفبلنيأنا أقول: إنسان ي

ما ىي المصالح التي ستحصل و ؟ جراء الذي ستتخذهى عممك ىذا واإلما ىي المفاسد المتوقعة بناء عم، نتظرا: نقول
 ؟ وئمن ورا

ذا غمبت المفسدة كان ىذا الفعل ال يحبو اهلل ، ا غمبت المصمحة أقدمنا عمى الفعلفإذ  .فنتركو، وال يرضاه -عز وجل-وا 
: يقول، متيور مثبلً ال يمتفت لممفاسدالان ألن اإلنس؛ يحتاج إلى عقل معتدل: البد منيما وىذا ميزان يحتاج إلى شيئين

 .ء وتتخوفون من أشياء ما ليا قيمةأنتم تدققون في أشيا
نما الع، فمثل ىذا ال يمتفت إليوة، والتوقعات الموىوم، العراقيلمن  الك ألفً واإلنسان الجبان يضع  ، الطبع دالبرة باعتوا 

مع ىذا فإذا اجت، بالشرع بنصوص الكتاب والسنة ويحتاج معو إلى عمم، فيحتاج اإلنسان إلى عقل راجح، واتزان العقل
، بصارمن جية اإل ينتفع بو األعمى ونور الشمس ال، الظبلمفي فالعين ال تبصر ، العين مع ىذا فيو كنور الشمس مع

، الشرين وشر، وعرف خير الخيرين، اإلنسان نكشفت أشياء أماماة السميمة فإذا وجد نور الشمس مع العين الصحيح
 .خرمب أحد األمرين عمى اآلىذا إذا غَ 

: حينما نقول مثبلً ، فالمرتبةيحتاج إلى معرفة ، المراتب وىذا يحتاج إلى معرفة، ىذا محل نظر واجتياد :عند التساويو 
من ه مع أن ىذ إطبلقو كيف ما ىو عمى، إطبلقاً  ،ىذا ليس عمى إطبلقو"، المفاسد مقدم عمى جمب المصالح ءدر "

 .ىذا لو استثناء، ؟أشير القواعد
 .النفس مثبلً الدين ثم وأعبلىا السمم، ت في أعمى ضرورياالاآلن عندنا "، المفاسد مقدم عمى جمب المصالح ءدر ": اآلن
، -عز وجل-والدعوة إلى اهلل ، نشر الدين، عندنا مصمحة تتعمق بالدين" سد مقدم عمى جمب المصالحالمفاء در : "عندنا

لكن ىذا الجياد ، مفسدةه وىذ، إزىاق لمنفوس فيو -عز وجل-الجياد في سبيل اهلل : وعندنا مفسدة تتعمق بالنفوس
 ؟لماذا، يا اإلنسان أعمى المراتببوصار ذلك شيادة ينال ، ىدار النفوسإفإنو يغتفر فيو  الدينلرفع راية إذا كان 

 .ألنو كان لتحصيل مصمحة أعظم
 ؟"المفاسد مقدم عمى جمب المصالح ءدر ": ىنا ما قمنا ماذال

 .محة في درجة أعمىألن المص
نما نقول، باإلطبلق، "المفاسد مقدم عمى جمب المصالح ءدر " :نقول ما نإذ  المفاسد مقدم عمى جمب المصالح ءدر ": وا 

 ."في حال التساوي
 يقتل المنافقين؟ مللماذا  -صمى اهلل عميو وسمم-ىنا النبي 

 .فقدم دفع المفسدة، مفسدة تعود لمدين ىذهو ، (ٖٛ)((يتحدث الناس أنو كان يقتل أصحابو)): ئبلل
س حفظ نفو  لكن فيو مصمحة؛ مفسدةر مكفال بذل المال، سممينالم سارىأ ف األموال في سبيل فداءتبلا  و ، بذل األموال

                                                           

}َسَواء َعَمْيِيْم َأْسَتْغَفْرَت َلُيْم َأْم َلْم َتْسَتْغِفْر َلُيْم َلن َيْغِفَر المَُّو َلُيْم ِإنَّ المََّو اَل تفسير القرآن، باب قولو:  أخرجو البخاري، كتاب - ٖٛ
 برقمكتاب البر والصمة واآلداب، باب نصر األخ ظالما أو مظموما، ، (، ومسممٜ٘ٓٗ) برقم، [ٙ]المنافقون:  َيْيِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقيَن{

(ٕ٘ٛٗ.) 



ىدار إمصمحة أعظم من  لى ببلد المسممينوأخذىم إ، ىمؤ ىؤالء األسرى واستبقا فحفظ نفوس، المال بعد النفس، ىؤالء
 .المال
نما في حال  قوىذا ليس عمى إطبل، "العامة مقدمة عمى المصمحة الخاصةالمصمحة ": أخرىقاعدة  في اوي تسالوا 
لجميع  ةت المال المشتركأو أموال بي، فأموال الغانمين، مرتبة أنزلفي كانت المصمحة الخاصة  أو إذا، المرتبة

، من بيت المال ودفعنا أمواال، سيرىذا األ وىو  الخاصة فينا قدمنا المصمحة، افك أسيرً نأن من أجل يا دفعنالمسممين 
إذا و ليس عمى إطبلق، ة العامة أولى من المصمحة الخاصةالمصمح نأب ما الحظنا، فمين في الجيادأو أموال الغان

أنا ال  ،-عز وجل-في الدعوة إلى اهلل ، اوىذا في أشياء كثيرة جد  ، ىملمصمحة الخاصة في سبيل قضية أعكانت ا
في الدعوة إلى اهلل  ،عدة حتى تطبقيا في حياتك اليوميةقاال أريد أن أدخل في كثير من التفاصيل لكن حتى تعرف

، لخبطة أوراق، في عممك اب لك إشكاالت كثيرة جد  يسبأن وىذا اإلنسان يمكن ، إنسان تريد أن تتألفو، -عز وجل-
العامة مقدمة عمى المصمحة المصمحة : فينا ىل نقول، لكن لو أبعدتو قد ينتكس، في العمل يسبب لك تعطيبلو 

 .؟الخاصة
 ؟ال يحضر، ويسأل، يقاطع مدة قصيرةوكل الدروس، ، يحضر مثبًل فوضوي إنسان

 ؟العامة مقدمة عمى المصمحة الخاصةفينا ىل المصمحة ، نتكساحضر تال : لو قمنا لو
 .العامة كمالخاصة مقدمة عمى مصمحت فمصمحتو، دينولىذا حفظ ؛ ألن ال: أقول

وكل ىذا يتعمق ، فيذه القواعد ليا استثناءات"، العامة مقدمة عمى المصمحة الخاصةالمصمحة "ليس ىذا عمى إطبلقو 
 .وتدخل في جميع األبواب ،القواعد وىي من أجلّ ، ة المصالح والمفاسدبقاعد

 .(ٜٖ)((اإليمان بضع وسبعون شعبة)): حديث: مما يدل عمى تفاضل األعمالو 
ثم قال:  ((اإليمان باهلل)): ؟ قالل أفضلأي العم: -صمى اهلل عميو وسمم-ل النبي أس الذي الرجل :خرالحديث اآل

فصار بر ، فجعمو عمى ىذه المراتب ،(ٓٗ)((الجياد في سبيل اهلل)): ؟ قالأيثم : قال، ((بر الوالدين)): ؟ قالأي
  ؟فما بالك باألعمال األخرى، الوالدين أعظم من الجياد

 .األمور ىذه تفاوت فيذا يدل عمى؛ وأبوه يمنعو من ذلك، أو يجاىد تطوعاً ، إنسان يريد أن يعتمر تطوعاً أو يحج تطوعاً 
أن ))اهلل؟ قال:  "أي الذنب أعظم عند: في الصحيحين -رضي اهلل عنو-حديث ابن مسعود ؛ وكذلك المفاسد متفاوتة

قمت: ، ((وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك))قمت: إن ذلك لعظيم، قمت: ثم أي؟ قال: ، ((ا وىو خمقكتجعل هلل ند  
 نتأو ب، غير الزنا بزوجة الجار، فالزنا بالمرأة البعيدة غير الزنا بالمحارم، (ٔٗ)((تزاني حميمة جاركأن ))ثم أي؟ قال: 

 .كثيرة وىكذا في أمور، وما إلى ذلك، طمب حفظو ورعايتوالذي يُ ر الجا

                                                           

(، ومسمم، كتاب اإليمان، باب بيان عدد شعب اإليمان وأفضميا ٜ) برقمأخرجو البخاري، كتاب اإليمان، باب أمور اإليمان،  -ٜٖ
 (.ٖ٘) برقموأدناىا، 

اإليمان، باب كون اإليمان باهلل (، ومسمم كتاب ٕٚ٘) برقمالبخاري، كتاب مواقيت الصبلة، باب فضل الصبلة لوقتيا،  أخرجو -ٓٗ
 (.٘ٛ) برقمأفضل األعمال،  -تعالى-

(، ومسمم، ٚٚٗٗ) برقم، [ٕٕقرة:]الب }َفاَل َتْجَعُموْا ِلّمِو َأنَدادًا َوَأنُتْم َتْعَمُموَن{أخرجو البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قولو تعالى:  -ٔٗ
 (.ٙٛ) برقم، كتاب اإليمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظميا بعده



صيل في التفاوقد ال نحتاج إلى كثير من ، ا فيما بعدماعدة أذكرىىنا المؤلف بعد ذلك ذكر قاعدتين تتعمقان بيذه الق
من ، "الشريعة مبنية عمى تحصيل المصالح"وىذه القاعدة "، األمور بمقاصدىا: "لكن قاعدة، تيةالكثير من القواعد اآل

 .أنفع القواعدو  أجلّ 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 القواعد الفقيية البن سعدي

  الضرورة تحتاجو ما بقدر: قولو إلى ...المصالحِ  عددُ  تزاحم : فإنْ قولو من( 3)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 :بعدو ، لو وصحبو أجمعينآوعمى  ،والصالة والسالم عمى نبينا محمد، الحمد هلل رب العالمين

 :مة القواعد الفقييةو منظفي  -رحمو اهلل تعالى-سعدي الالرحمن بن ناصر  الشيخ العالمة عبد قال
 ُيَقدَُّم األعمى من المصالحِ  ***َتزَاَحْم عَدُد المصالِح  فإنْ 

 :أما بعد، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، الحمد هلل

دم األعمى قُ  المصالح إذا تزاحمت: ""القواعد الجامعة" خراآلونص عبارة المؤلف فييا في كتابو ، صحيحة قاعدة فيذه
 .عمى المرجوح ةمصمحمن حيث الوالراجح ، فنقدم الواجب عمى المستحب، "منيا

ال ، توضيحو شرح ، و خر ىو تفصيل ليااآلالجزء ف القاعدة  فيذه، "إذا تزاحمت المصالح قدم األعمى": القاعدة ىيفوا 
ما مصمحتو أعمى فال شك أنو يقدم ، ما ىذاوا  ا ىذما إ إال فعل أحد األمرينوذلك أنو ال يمكن ، شك في صحتيا ال

فعل أحد  إالمم نجد فلكن إذا لم يمكن واضطررنا ، المتعين إذا أمكن الجمع بين ىذه المصالح فإنو ىو، وأعظم
 .األقلونيدر المصمحة ، نرتكب أو نقدم عمى المصمحة األعظم ىدار األخرى فإننا عند ذلك، وا  المصمحتين

 :مثالً  اعيني  ما أن يكون إوىذا الواجب ، ما أن يكون التعارض بين واجب وواجبإ فالتزاحم والتعارض بين المصالح
، الرابع من رمضان أنو يوافقوجد فمما نظر في التقويم ، مثالً فرنجي اإلالتاريخ بلو أنو نذر أن يصوم اليوم الفالني 

فينا ، لكونو من رمضان في ىذا اليومالشارع  ويجب عميو ابتداًء بإيجاب، يذا صوم نذر واجب أوجبو عمى نفسوف
 ؟رالنذصيامك اليوم الرابع من رمضان يمكن أن تجمع معو بالنية صوم يوم  :فيل يكفي ىنا أن نقول، تزاحم أمران

أوجبو الشارع وىذا ، م المكمف نفسو طاعة لم تجب عميو ابتداءً از ل، إنفسو ىذا نذر قد أوجبو عمى، ال يمكن: الجواب
 فما ىو األثبت النذر أو رمضان؟، عميو ابتداءً 

 .ثم تصوم بعد ذلك ىذا اليوم الذي ىو النذر، صم رمضان ىذا اليوم: اإلنسان ليذا، فيقال كد وأعظموآ رمضان أثبت
 .النذر وىذا واجب ابتداًء بإيجاب الشارعبىذا اآلن تعارض بين فرض عين، وفرض عين، لكن ىذا واجب 

صالة مفروضة ، يعني ليس بنذر، لزم بو الشارع وابتدأ المكمف بوأكالىما ، عين يتزاحم فرض عين مع فرض قدو 
غروب الشمس يكفي لصالة  قبل فاق إال في وقتٍ أاآلن ىذا اإلنسان نام عن صالة الظير وما ، مع صالة مفروضة

 ؟العصر بعد غروب الشمس صل  الظير ثم  صل  : فيل نقول، في الصموات الترتيب مطموب فينا، أربع ركعات
، سيخرج وقتيا مع صالة العصر التي -وىي فرض- وصالة الظير، -وىو واجب- ترتيبال: ينا تزاحمت المصالحف

 فماذا يقدم؟
 تصميت الظير في وقت العصر، وصمي، فيكون كالىما قد وقع قضاءً ، ن خرج وقت العصرا  و الظير  صل  : نقول

 العصر في وقت المغرب؟
من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد )) ألن ؛صميتياقد فتكون ، العصر في الوقت صل  ال، : نقول



تصمى بعد غروب الشمس، وىنا تركنا فوطالما الظير فائتة أصاًل وخرج وقتيا  ،العصر صل  ، (1)((أدرك العصر
  .المصالحلتزاحم ؛ ىو الترتيبالذي خر اآلالواجب 

عين وجب  وفرض وذاك فرض عين، الشارع وىذا فرض عين وجب عميو ابتداًء بإيجاب، عين فالحظ ىذا فرض
 .كما في المثال األول وجب بإلزام المكمف نفسو ،ابتداءً 

قبل غروب الشمس بوقت ال يكفي  اآلن ىذا اإلنسان دخل في المسجد، وقد يكون التزاحم بين فرض كفاية وفرض عين
العصر  صل  فماذا نقول لو؟ ، فرض كفاية؟ صالة الجنازة ما حكميا، وجد جنازة سيصمى عميياو ، ركعة واحدة لربمال إال

 الجنازة؟ صل  أو  يا بعدُ تصمالتي لم 
مع أن بعض ، ففرض العين مقدم عمى فرض الكفاية، العصر وليس الجنازة حتى ال يخرج وقت العصر صل: نقول لو

 .أسقط عنيم التبعة، ألنو قام بو عن نفسو وعن األمة ؛ن فرض الكفاية أفضل من فرض العين: إأىل العمم يقولون
 وجاللتو، لفضمو وىذا المكمفين، جميع عمى افترضو اهلل ألن وأعظم؛ آكد العين فرض ال،: يقولون العمم ىلأ وبعض

 وأعظم أفضل ظيرال صالة أن شك فال الجنازة صالة ثلمِ  وبين صميناىا، التي ىذه المكتوبة الصالة بين قارنا ولو
 ىذه فتزاحمت وأعظم، وأجلّ  أفضل العين فرض كفاية، وفرض عين فرض بين تزاحم فيذا الجنازة، صالة من

 .المصالح
ىذا اإلنسان يمكن ، مصمحة قاصرة ومصمحة متعدية، زدحمت عنده مصالح متعدية، ومصالح قاصرةاكذلك لو أنو 

من الناس بحاجة إليو أن يذىب بو إلى المستشفى  اً أحد ولكنّ ، ركعات ويمكن أن يصمي، الساعةأن يقرأ كتاباً في ىذه 
أييما أفضل؟  ،فييا يقرأ ن أنم م في ىذه الساعة بدالأو أن يعم  ، متعد   نفعفيذا ، أن يقضي لو حاجة أو نحو ذلك

 ماذا نقدم؟  ،؟فماذا نقول، م فيياأو أن يعم  ، ما عنده إال ساعة ىو يريد أن يقرأ في ىذه الساعة، تزاحمت المصالح
من  -عز وجل-ألن جنس الحسنات المتعدية أفضل عند اهلل ؛ نقدم المصمحة المتعدية عمى المصمحة القاصرة: نقول

 .الحسنات القاصرة
إلى  اىي أعظم وأفضل من أنو يذىب يوصل فالنً ، و ألن صالة الفريضة مثاًل قاصرة؛ ىذا ليس عمى إطالقو ولكن
، الضرورات ليا أحكامف، إال في حالة الضرورة إذا كان ال يفضي بو ذلك إلى تضييع الصالة، أو نحو ذلك، مكان

جنس  في العموم :لكن نحن نقول، شك أن بعض العبادات القاصرة أفضل من المتعدية لكن في الحاالت العادية ال
 لماذا؟، العبادة المتعدية أفضل من جنس العبادة القاصرة

أىذبيا و أنا أريد في ىذا الوقت أن أجمس وأحاسب نفسي : قال اإلنسان مثالً  لووليذا ، خريناآلإلى ى تعديألن نفعيا 
وأنياىم ، وأحثيم عمى فعل الصالحات، أجمس وأعمم أبناء المسممين يأو أن، وما إلى ذلك، -عز وجل-عمى طاعة اهلل 
، نكر ىذه المنكراتأفيل ، ولكن حولي منكرات، ستفيد من وقتيأقرأ و أأنا أريد أن : أو إنسان يقول ،؟عن المنكرات
 ؟ماذا أصنع؟ وأعتني بذلك

 .بينيما لكن حاول أن توفق، من القاصرة فضلأشك  الالمصمحة المتعدية : نقول لو
 جنس العبادة. ىذا من حيث

                                                           

(، ومسمم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، ٜٚ٘) برقمأخرجو البخاري، كتاب مواقيت الصالة، باب من أدرك من الفجر ركعة،  -ٔ
 (.ٛٓٙ) برقمباب من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك تمك الصالة، 



أو يوم عرفة خاصة  ءعاشوراإذا جاء يوم : اآلن كثير من الناس يسألون، وقد يكون التعارض بين فرض ومستحب
اليوم الذي بعد ذلك بحسب التيسير أو أجعل ىذا  قضاء ىل أصوم عرفة تطوعاً ثم أصوم القضاء عميّ : النساء تقول

 فماذا نقول؟؟ صمتو عمى سبيل القضاء
ونفل قدم ألنو إذا ازدحم واجب ؛ ال بنية التطوع فيصوم بنية القضاء، براء ذمتوإلاألصل أن يسعى اإلنسان : نقول

 .بخالف التطوع لممكمفالزم ألنو ؛ الواجب
شتغال بصالة اال أييما يقدمة: اليوميوال شك أن ىذا كثير يقع في حياة الناس ، وقد يكون التزاحم بين مستحب ومستحب
ل بالصالة فأييما أفضل أشغل المي، إال الميل أنا ال أجد لطمب العمم والقراءة: النوافل أو طمب العمم؟ ىذا إنسان يقول
 فماذا نقول لو؟ ؟ أو أشغل الميل في مدارسة طمب العمم

لكن ، تجمس تطمب العمم أفضل مما لو كنت في صالة نافمةك كونفطمب العمم أفضل من صالة النافمة، : نقول لو
 فوتو الفرض؟ ييطمب العمم حتى ، ؟طمب العمم أو صالة الفريضة

 .ال: نقول
ال يجد القوت  ،؟ي أسعى عمى قوت عيالينطمب العمم أو أنأىل : يسأل يقول، الواجبةوىكذا اإلنسان في النفقات 
الدروس وما إلى  وجودِ  -عمى األقل- يشتغل سائر اليوم أو أوقاتَ ، وىو ال يجده إال بكمفة ،الضروري إال بيذا السعي

  فماذا يقال لو؟، ال يكاد يكفيو لتحصيل حاجتو الضرورية ل مبمغاً ذلك حتى يحص  
وما زاد عمى ذلك فيو ليس بواجب عمى جميع ، فرض عميكال، م ما يمزمك تعممولكن تعمّ ، ال تضيع من تعوللو:  نقول

نما ىو فضيمة، المسممين عمى ة بينما النفق، لكن ال يجب عمى الجميع، وفرض كفاية عمى األمة أن تحفظ ىذا العمم، وا 
 .وىكذا، العيال واجبة

 .جممة ما يمكن أن يقال عمى تزاحم المصالح والمفاسدلكن ىذا  ،بعض الحاالتفي ىناك بعض التفاصيل و 
 -كما يقال-ما يتعمق : مثل؛ بين المصالح غير الفرضية وغير التعديبيا ىناك أشياء أخرى أيضاً يمكن أن نرجح و 

طعام إبيذا المال أو يم مجاعة فأييما أفضل طباعة الكتب تأو بمستحب الوقت، اآلن لو أن الناس أصاب، بفرض الوقت
 الجوعى ىؤالء اليمكى؟ 

 .طعام الجوعى، إطعام الطعامإ
ن إلى ر وقد يضطر ، أرامل نساء كثير ليس لين من يعولين تفة مرض ومات الكثير من الناس، وبقيآلو أنو وقعت 

 أييما أولى؟ أو بذل ىذه األموال في جياد الطمب لمكفار؟ ،فأييما أفضل كفالة ىؤالء األرامل، ال يميق ما
 .ىؤالء األراملة كفال

أييما أولى أن ندفع ىذا المال ليذا اإلنسان ، عميو دين كبير قد أرىقو، نحن نريد مساعدة: الناس الذين يأتون ويقولون
بو يسدد  ل شيئاً وال يستطيع أن يتقمب في األرض ليحصّ ، خر في الحبس قد حرم منو أىمو وعيالوآأو ندفعو لمدين 

 فمن األولى أن ندفع لو المال؟ ؟ فيو محبوسىذا الدين 
إذا تزاحمت "ال تختص بباب معين ه ىذ، في أبواب مختمفة وىكذا في أمثمة كثيرة تمر بنا، المحبوس أولى من الطميق
، شتغل بطمب العممأما أن إأنا ال أستطيع أن أوفق : وىذا كثير، الناس دائماً يسألون يقول، "المصالح نقدم األعمى منيا

 .ماذا نقول لو؟ ،وما إلى ذلك، والقيام عمى الفقراء واألرامل، غاثيةاإلمثل األعمال ، خرآشتغل بعمل أما أن وا  



فيو كان إذا  خاصة، طمب العمم: انقول لو، من يكفي في ىذه المجاالتيوجد إذا كان ، ننظر حسب الحالة الموجودة
ذا غمب عمى ظننا أن ىذا اإلنسان ال يصمح ، أىمية في عبادة شريفة لكن من الناس من مع أنو  لطمب العمم مثالً وا 

 بعدما طمب العمم، رتكاب ماال يميقال ويحسن التبرير لنفسو، ألنو يتعمم أشياء ويبدأ يخرج بتأويالت؛ فسده العمم أحياناً ي
الَِّذيَن }: يقولو وصار يبرر لنفسو أشياء بعدما كان يتحرج منيا، يفعل أشياء مما ال يميق ، والمخارج، صار يتقن الحيل

ْثِم َواْلَفَواِحَش ِإالَّ المََّمَم{ ىذا ، ونحو ذلك من ضم ونحوه، تقبيل المرأة األجنبيةفيقول: ، [ٕٖ:النجم] َيْجَتِنُبوَن َكَباِئَر اْلِْ
يورثك ن أن م بدال ىذا الذي أوصمك إليو ىذا العمم، مشكمة هىذ، قاتالموبمن ىذا ليس ، و يتوب اإلنسان، من الممم

 !.؟عز وجل-الورع والخوف من اهلل 
ذا شرب جمسو ما كان يجمس ، بعد(ٕ)ماشيا يشرب أن ابن عمر كان: يقرأ أثراً  بعدما سمع ىذا األثر صار ، يأكل، وا 

بعدما سمع ىذا األثر قبل ليمة أو ليمتين، ، عنده مباشرةوجاىز الرد ، ويأكل وىو يمشي، ال يبالي، يشرب وىو يمشي
ليتك "نك أحياناً تقول: إورأيت نماذج وأمثمة حتى ، وىذا كثير، ألنو لم يأخذه أخذاً صحيحاً ؛ فمن الناس من يفسده العمم

ولربما ، شكاالتواإلبعض األشياء و ألن العمم قد يورث؛ خر ينشغل بوآ ءشيصرف إلى فمثل ىذا يُ "، ثم ليتك ما عرفت
 !؟الماذا؟ أليس القرآن حق  ؟ ختالفااللماذا يختمفون ىذا ، ثم يبدأ يتشكك، يدرس أشياء ال تصمح لمثمو، بوحتى الش  

، ع عنده أمور قد ال يدرك بعض األشياء التي تخرجو منياتقويبدأ  ختمفوا في عامة المسائل؟الماذا  !؟االسنة حق   تأليس
 العمماء؟ ىؤالء ختمفاتحتاج أن تشرح لو شرحًا طوياًل لماذا 

تبين لي أن عندىم  ىؤالء: قال، بل بعضيم لربما ابتعد تمامًا عن الخير وأىل الخير، فيضيق صدره بيذه األشياء
 .وما إلى ذلك، لما حضرت في بعض الدروس والمجالس ،وعندىم ،وعندىم، ختالفاتا

 .المصالح ىذا في حال تزاحم، وجو إلى األنفع بالنسبة إليوفيُ ، اإلنسان وما يصمح لو نظر في حالأنو يُ : فالحاصل
قامة مثالً اإل، أحياناً إلى الزمان، أحياناً إلى الحال، أحياناً إلى الشخص، عتبارات راجعة إلى المكاناالوأحياناً تكون 

بحيث ، قامتو في مكة أو في المدينة تشغل قمبوإلكن لو كانت ، حسن وأمر، جيد أمرشك أنيا  في مكة والمدينة ال
لو أنو سكن في مكة أو سكن  فال يستطيع أن يعبد ربو وىو مستريح، فاوت بين الناس -عز وجل-اهلل ، نو ال يرتاحإ

فما ىو األفضل في ، عمى راحة وطمأنينة -لوجعز -يستريح ويعبد اهلل ة، بينما إذا رجع وسكن في قريتو في المدين
 .؟اإلنسان المعينحق ىذا 
نما األفضل لو أن يسكن في ا، ال يسكن في مكةأاألفضل  فيو وىو  -عز وجل-مكان الذي يستطيع أن يعبد اهلل لوا 
 .ىذا األفضل في حقو، مطمئن

 ؟مطمقاً  ألفضل في العبادات ما ىو األفضلا
، األفضل مطمقاً في العبادات ىو الجياد: فيقال، نو ال يحكم بحكم عامأ -ي، والشاطباإلسالمكما قال شيخ -األحسن 
فاوت يدل عمى أن القضية ىذا الت، و واألدلة متفاوتة في ىذا، األفضل في العبادات مطمقاً ىو الحج المبرور :أو يقال
ذا كان وقت الحج فاألفضل ىو الحج، فإذا كان وقت الجياد فاألفضل ىو الجياد، خرآ ليا مأخذ ذا كان الوقت ، وا  وا 

ذا جاء رمضان فأفضل العمل ىو صيام، المنادي لمصالةى الصالة نادوقت  ، رمضان فأفضل العمل ىو الصالة، وا 
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 .وىكذا، وقراءة القرآن فيو، وقيام ليمو
 اءة القرآن أو الذكر أييما أفضل؟قر 

 .األصل القرآن، لكن ىذا يختمف، يختمف: نقول
 .صمى اهلل عميو وسمم-أكثر من الصالة عمى النبي و ، اقرأ سورة الكيفنقول: يوم الجمعة 

 -صمى اهلل عميو وسمم-أو أصمي عمي النبي ، أفضل أن أشغل يوم الجمعة بقراءة القرآن في سائر نياره وليمتو يماأي
 .؟وأردد ذلك، ل محمد كما صميت عمى إبراىيمآعمى محمد وعمى  صل  الميم أقول: 

  ؟ماذال ،-صمى اهلل عميو وسمم-األفضل أن تصمي عمى النبي : قولنف
 .بين المصالح المتزاحمةبيا عتبارات التي نرجح وىذا أحد اال، العبادة ىو األولىبصق لفاأل، ألنو تزاحم مستحبان
لكن إذا كان الطواف قرب الكعبة يؤدي بو إلى مزاحمة ، الطواف قرب الكعبة أفضل :-كما سيأتي-وكذلك في المفاسد 

 .بعيدمن  طوفأن ي ،في حقو؟ فما األفضل، النساء
أمام الكعبة في أنو الصالة في سطح الحرم أو الصالة أمام الكعبة في الصحن أييما أفضل؟ ال شك  :من األمثمةو 

خاصة و  أنا ال أستطيع أن أصمي ىناك: لكن ىذا اإلنسان يقول، قترب من الكعبة فيو أفضلاكمما ، أفضل الصحن
لكن إذا صميت ، أخشعال ستطيع أن أطمئن و أوال ، في ىذه الركعات الكثيرةني ناس ويزحمونأيأتي ، التراويح لشدة الزحام

 ؟يحقفما ىو األفضل في ة، نينأأصمي في غاية الخشوع والطم في السطح
 وىكذا.أنت،  ىذا األفضل في حقكفي السطح،  نقول: صل  

لى المكانوينظر ، إلى حال الشخص نظريُ ، يذا في الكثير من األشياء يتفاوتف قد يكون ىذا العمل ، إلى الزمان وا 
عمموا الناس، وفي ، وزعوا الكتب: قولنفي ىذا البمد ، لكن في البمد الفالني سقيا الماء أفضل، أفضل في ىذا البمد

وكمما كان الشيء ، ىذا إذا تزاحمت ىذه األمور، وما إلى ذلك، وأطعموا الطعام، اآلبارروا حف: اقولن خراآلالبمد 
 :المكان، مثل ما ذكرنا اآلن مراعاة المكان ومراعاة الخشوع في الصالة، مقدمًا عمى غيره بالعبادة أعمق كمما كان

فيقدم ، ألنو بالعبادة أعمق؛ والخشوع أييما أعمق مراعاة المكان أو مراعاة الخشوع؟ مراعاة الخشوع، القرب من الكعبة
 .ىذا عمى ىذا

لكن لو كان ال يخشع وال يطمئن إال في ، األصل أن اإلنسان يصمي بالمسجد القريب من بيتوالصالة في المسجد 
 ؟فما ىو األفضل في حقو، مسجد أبعد

 .وىكذا، أن يصمي في المسجد األبعد
 ُيْرَتَكُب األدنى من المفاسدِ  ***وضده َتزاُحُم المفاسِد 

"، ضطر إلى فعل أحدىا قدم األخف منيااو  إذا تزاحمت المفاسد: "ىي قولو خراآلو كتابفي  -رحمو اهلل-عبارة المؤلف 
يرتكب أخف : "ويمكن أن نعبر بعبارة أخرى نقول"، قدم األخف إذا تزاحمت المفاسد: "فنقول ويمكن أن نمخص القاعدة

كما أننا ة، المختمفعتبارات االى وىذا كالذي قبمو في تزاحم المصالح ينظر فيو إل"، الضررين في سبيل دفع أعالىما
في الدرس وننظر إلى المراتب التي ذكرناىا ، وما إلى ذلك، ننظر في المصالح إلى الحال والزمان والمكان والشخص

 فماذا نصنع، ومنيا ما يتعمق بتحسيني  ، ، ومنيا ما يتعمق بحاجي  ىذه المصالح منيا ما يتعمق بضروري  ، الماضي
 ؟تزاحم المصالحفي 



  .نقدم األعمى منيا
 ؟فماذا نصنع، حد من المفسدتينوارتكاب االبد من  ،وكذلك في المفاسد نعكس القضية

اآلن ىناك ، ونراعي فيو األمور السابقة، وأمثمتو ال تحصىأعالىما، نرتكب األخف من الضررين في سبيل دفع : نقول
، ن لم يأكلإوىو مضطر سيموت  م وجد صيداً حرِ مُ  ىذا إنسان، وفييا خالف بين أىل العمم، بعض األمثمة مشتبية

 ؟و أكل الصيدأة الميتفما الذي يقدم ، وجد ميتةو 
، محرِ إنما يحرم عمى المُ ، والصيد تحريمو بو أعمق، محرمة عمى العمومة ألن الميتة؛ الميتيأكل : بعض العمماء قالوا

 فماذا نقدم؟  محرِ وىذا مُ 
 .يأكل من الميتة وال يأكل من الصيد: قال بعض أىل العمم، قالواىكذا ، نقدم في الدفع أكل الصيد

 .ال مناقشة األمثمة، د توضيح القاعدةو المقص، و غير ذلك قالوبعضيم 
 .(ٖ)حتمالُ واال قد كفى الفرُض  إذ***  لُ ض المثاعترَ ال يُ  والشأنُ 

أخرى  ة أمثموىناك فيذا مثال، ، باألدلة إنما تقرر القواعد، ال تقرير القواعد، األمثمة يقصد بيا توضيح القواعد فقط
 .اكثيرة جد  

يتقبل ىذا أن وال يستطيع ىو ، في لحظة اإلسالمشرائع كل اآلن ىذا اإلنسان أسمم حديثاً نحن ال نستطيع أن نعممو 
 ،اإلسالمبمعجب أنا  ،اإلسالمد أريأنا : جاء وقال، منظمة من منظمات حقوق اإلنسان ىذا رجل رئيس، أو أن يفيمو
 . أريد أن أسمم

نعممو ، ءأشياىناك أشياء تقدم عمى  لكن، اإلسالم، ال نستطيع أن نعممو كل اإلسالمفعممناه ، اإلسالمنعممك : قمنا لو
ىم أن اهلل قد فرض عمييم خمس صموات في يوميم رْ فأخبِ )): مثل ما جاء في حديث معاذ، الصالة، الفرائض ،التوحيد

ىذه  ،يذا التدرجب ،..وىكذا، (ٗ)((اة من أمواليم وترد عمى فقرائيمىم أن اهلل فرض عمييم زكرْ فأخبِ وليمتيم، فإذا فعموا 
 مصدر، وأموالو تأتيو من عالقز ويحمق رأسو بطريقة ، ومعمق قالدة، ذىبمن  الكن ىذا اإلنسان يمبس خاتمً ، الفرائض

: سئمةأبدأ ىو يوجو لنا ، ثم فيو مخرج :كتابية حتى نقولال يجوز أن يبقى مع البوذية، ليست ، حرام، وزوجتو بوذية
! المساواة ظمم في الكثير من األحيان، ؟كيف، ال: لرجل سواء بسواء؟ فجاء واحد وقالالمرأة عندكم ىل ىي مثل ا

ألشياء ذا سمع ىذه افيذا اإلنسان إ، رأة ليا نصف الميراث، ونصف دية الرجل، والطالق بيد الرجل، والقوامة لمرجلمال
ير مختون غوأنت ، وطمق زوجتك، الخاتم الذي عميك، والقالدة التي عميك وأزل، عممك ترك: اقمت لو ،؟ماذا سيفعل

وبالتالي نحن نرتكب ، عقمو مل ىذا، وبعض األشياء لن يحتممياىو لن يحت، بأقرب مركز صحي نتذىب اآلن تختت
    .أخف الضررين، ما ىو أخف الضررين؟

نعمميا لو في حينيا، فال ننكر ، ويبقى بعض األشياء ال نعمميا لو اآلن، اإلنسان ال يرتد، ىذا ضرر أعظما ذى أن
نما نبدأ معو باألىم، المنكراتىذه عميو جميع   .وا 

 اداوى األخطر  مختمفانمرضان ***  جسمو بدا منإذا  المبيبَ  إنّ 
أو تسمحون  ،ال أصمي وال أزكي مثالً أن أنا أريد أن أسمم بشرط : لو أنو قال، شتراطاالكون ذلك عمى سبيل ي لكن ال
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قبل منيم النبي ىل  او شترطاوفد ثقيف لما  وغيره، وحديث يتكمم عمييا أىل العمم كالشوكانلة أمسه ىذ ،لي بالزنا
  .(٘)عميو الصالة والسالم-؟ لم يقبل منيم -صمى اهلل عميو وسمم-

 لكن نحن ابتداًء ىل نأمر اإلنسان وننياه بيذه األشياء أو نؤجل؟ 
، قزعالويحمق ، من ذىب اويمبس خاتمً ، لثوبو طوي إذاومثل ذلك اإلنسان الميتدي الجديد ىو مسمم لكن لما نظرنا 

بارك -تعال : نقولىل ، وأشياء كثيرة عنده من المالحظاتالكفار في لباسو، أو ب ويعمل في بنك ربوي، ومتشبو بالنساء
حتى نممي عميك  الذي يجري في بيتك ما ثم أخبرنا، اآلن التي نراىا عميك المحظوراتعميك قائمة ب نملِ  -فيك اهلل

 .قائمة المحظورات؟
، ناحية الفيم الناحية العممية، وما يدخل تحت طوقو منمن وما يدخل تحت طوقو ، إنما نبدأ معو باألىم، ال: الجواب

إنسان كرس حياتو كميا في دراسة مناىج منحرفة  مثل، ركيا عقموديمن الناس من ال يفيم بعض األمور وال يمكن أن 
جوابو السكوت كما قال شيخ  امن المسائل م، لن يفيم ىذا، المرأة ليا نصف الميراثلو: وتقول ، في حقوق اإلنسان

 أو المسمم الجديد، األمور دون نكير عمى ىذا الميتدي الجديدترك ىذه  نإ: اإلسالم، وليذا كما يقول شيخ اإلسالم
نما ىو من باب التدرج، قرار عمى المنكراإلال يعد ذلك من  ، -تبارك وتعالى-طريقة الرسل في الدعوة إلى اهلل ه وىذ، وا 

نما أمام ىذا اإلنسان،  ءشيأن نعرض كل  لسنا مطالبين ألول وىمة  ناحيةو العممية،  نعرض لو ما يطيقو من الناحيةوا 
 .رتكبنا األخف، ودفعنا األعظماإذا تزاحمت المفاسد ، ج معو ىذا التدرجر فنتد، الفيم

ما ىذه ، المفاسد تقع بعض البد أنففعالً  من أراد أن يدعو، البد من تبميغيا إلى اآلفاق -عز وجل-الدعوة إلى اهلل 
 المفاسد؟

 ماذا، وما إلى ذلك، في العبادة، سيقصر في تالوة القرآنسينشغل عنيم، ، سيقصر في حق أىمو بعض التقصير
 .؟نقول

 .؟!عز وجل-الناس بعيدين عن اهلل بقى ي، ؟!جيمة يبقى الناس، يرتكب األخف من الضررين في سبيل دفع األعمى
، جتياداومن الناس من يرى الخروج ىذا ، جتيادا يذا، فمن الناس من ال يرى الخروج، الخروج في القنوات الفضائية

تقدر ، جتياديةالة أمسوىي ، بو -عز وجل-جتياد قد ينفع اهلل االوىذا ، بو -عز وجل-جتياد قد ينفع اهلل االيذا ف
، لكن ينظر في المرتبة، صحيحة" المصالح المفاسد مقدمة عمى جمبء در ": قاعدة، لة المصالح والمفاسدأمسفييا 
 ماذا سيؤدي ىذا؟ إلى خرج بعضيم في ملإذا 

والناس أدمنوا ، -عز وجل-مناس ما حرم اهلل لويحممون ، سيؤدي إلى أن يتسمق الجيمة الذين يفتون الناس بالرخص
  . مفسدة عظيمةع تق، نحرافاتيمار لمناس بر  وتُ ، نحرافاتاال وتكثر، فيضيع الدين، مشاىدة ىذه الفضائيات

من الشر لكن يرتكب  وخروجو في ىذه القناة مع ما فيو ،-التصوير- يرتكب األخف :لكن نقول، التصوير مفسدة
 .في سبيل دفع أعالىما األخف من الضررين

ويراعى فييا ، "الضرورة تقدر بقدرىا": نقول، أو في حالة ضرورة، ل منزلة الضرورةالتي تنزّ  في حال الحاجة اىذو 
 .بالمنغمسة في الفسادما يخرج ، وما إلى ذلك، األخف فساداً بيخرج  ،جممة من األمور

                                                           

، باب وما أسند عن عثمان بن أبي العاص، -رحمو اهلل-في مسنده، باب أحاديث أبي موسى األشعري  أخرجو أبو داود الطيالسي -٘
 (.ٜٕ٘) برقم(، وقال األلباني: "إسناده ضعيف" كما في ضعيف أبي داود، ٜٔٛ) برقم



  .وقل مثل ذلك في أمور كثيرة في حياة الناس
ال يقدح  لكن من رأى أن ذلك، الدخول فيولو فينا ال يجوز  أنو قادح في أصل التوحيد الدخول في البرلمان من رأى

 ،فماذا يقال؟، عن الناسو مفاسد كثيرة عامة بدفع لكن يُ ، القوانينبوأنو مفسدة في البالد التي تحكم ، في أصل التوحيد
أنا ال أقصد اآلن تقرير ، يم بيذا يبنونو عمى قاعدة تزاحم المفاسدونيدخمون في ىذه األماكن أو من يفتىؤالء الذين 

نما أقصد توضيح القاعدة ،ال أقصد ىذا، قرار ىذا الشيء أو ذاكإأو ، األمثمة  ،ما مأخذ ىؤالء في فعل ىذا الشيء؟، وا 
  خر؟ اآلما مأخذ ىؤالء في الشيء و 

 .يرتكب األخف في سبيل دفع األعمى، تزاحم المفاسد، مأخذىم ىو ىذا
 .لة ىو ىذاأالمسلكن مأخذ ، ما ىو األخف وما ىو األعمىفيختمف معك أقد 

 ."المناطتحقيق "ـيذا الذي يسمونو بف مع أننا نتفق مع القاعدة ما ىو األخف وما ىو األعمىفيختالف االوأما 
في بالد كثيرة يحصل  -عز وجل- اآلن إنسان يذىب إلى الدعوة إلى اهلل :رتكاب أخف الضرريناأمثمة أخرى عمى 

 .لكن لو لم يسافر تحصل مفاسد، مفاسد
 ألنو يرى في المطارات نساء؛ بحجة أنو ال يريد أن يسافر والدعاة إلى اهلل يجمسون، المنصرون يعممون ليل نيار

، يخمووالطائرات عندىم والمطارات فييا موسيقى صاخبة أو ىادئة ال ، من العري في تمك البالد ائً يويرى ش، متبرجات
؟ نقول: ماذا نقول، ثالث والموسيقى فوق رأسوو ن اساعتو وفي الطائرة ساعة ، يجمس ويقومو فيو يمشي في ىذا المطار 
 !.ويبقى الناس جيمة؟، يحميو ربلمبيت ، تتعطلة، و الدعو ال يسافر يجمس وتبقى 

ك ىؤالء المسممين مفسدة تر من سافر وىذه المفسدة أقل ، من الضررين في سبيل دفع أعالىما يرتكب األخف، ال: نقول
نا الضرورة تقدر بقدرىا لكن إذا ذىب، قدر المستطاع -عز وجل-ونتقي اهلل ، فريسة لممنصرين، نذىب إلييم ونعمميم

إلى أو ة، ى مطاعم عن الذىاب إلييا مندوحإل مثالً نذىب إلى أماكن أخرى لسنا بحاجة إلييا كالذىاب  ال، ال نتوسع
 ؟ين المفسدة والمصمحةأينا ف، وما إلى ذلك، والموسيقى تعج فييا ىذه المنكراتة، مندوحيا الذىاب إلي أسواق عن

 ؟قتل ماذا يفعلآلن عمى القتل أو يُ ا إذا أكره :مثالً 
عمى  فال يجوز لك أن تقدم، التي أكرىت عمى قتميا نفس معصومة، لست أنت أحق بالبقاء منياىذه النفس : نقول

رتكاب اب وليس ىذا من با، واإلكراه ىنا ليس بعذر، قتمو في سبيل استبقاء ميجتك، ال يجوز لك أن تقدم عمى ىذا
ىذا ، ىذا خطأ، رتكاب أخف الضررينامن باب ، وأنا الذي أحيا، خر يموتىذا اإلنسان اآل: أخف الضررين، تقول

 .غير صحيح
ه امرأة أكرىت عمى الزنا يذ، فبة، الضروريات خمس مرتّ تحسينياتو حاجيات و  ضرورياتبين لكن لو أنو كان التفاوت 

  .فماذا يقال؟، أو تقتل
نما  ،وىم أو توقع جردمما ىو ، إذا غمب عمى الظن أن القتل يحصل يجوز ليا أن تمكن من نفسيا  فعالً ت تيقنإذا وا 

عز -بإذن اهلل -ماتت فيي شييدة فمتنعت اولو ، عمى الظن يجوز أن تمكن من نفسيا غمب ذلكأو ، أنو سيقتميا
عز -لكن لو أنيا أكرىت عمى الكفر باهلل ، لكن ذلك رخصة ليا، (ٙ)((تل دون عرضو فيو شييدقُ من ))ألن:  ؛-وجل

                                                           

صمى اهلل -ن رسول اهلل (، والترمذي، كتاب أبواب الديات عٕٚٚٗ) برقمأخرجو أبو داود، كتاب السنة، باب في قتال المصوص،  -6
 برقم(، والنسائي، كتاب تحريم الدم، باب من قاتل دون دينو، ٕٔٗٔ) برقم، باب ما جاء فيمن قتل دون مالو فيو شييد، -عميو وسمم



نما  ،نما ىو بالمسا ،-وجل   .تصير كافرة؟ ،في الكفرتدخل وا 
ِإالَّ }: بمجرد النطق بالمسان اهلل يقوللو ن ، لكفال يجوز ليا أن تكفر، النفس بقاءإالدين واإليمان أىم من ، ال: نقول

 .[ٙٓٔ:النحل] الّمِو{َمْن ُأْكرَِه َوَقْمُبُو ُمْطَمِئنٌّ ِباِْليَماِن َوَلِكن مَّن َشَرَح ِباْلُكْفِر َصْدرًا َفَعَمْيِيْم َغَضٌب مَِّن 
 َناَبُو َتْعِسيرُ  في ُكلِّ أمرٍ  ***وِمْن قواعِد الشَّريعِة التَّيسيُر 

وتخفيفاتيا متفرعة عن ىذا  وجميع رخص الشريعة"، المشقة تجمب التيسير: "في كتابو اآلخرنص عبارة المؤلف 
 .األصل

ال ، زائدة الثانية الجممةو  إذا ضاق ": يقولون، بعبارة أخرى يعبرون وبعض العمماء، "المشقة تجمب التيسير: "القاعدةفوا 
 .االنصوص عمى ىذا كثيرة جد  و ، بالتيسير والتسييل" تسع"ا يعني لحقت المشقة" ضاق"، "تسعااألمر 

}اَل : -تبارك وتعالى-كقولو ؛ تخفيف كميا دليل عمى ىذه القاعدةالنصوص التي فييا ذكر رفع الحرج عن األمة وال
اَل ُيَكمُِّف المَُّو َنْفًسا ِإالَّ َما }،[ٕٙ:المؤمنون] َواَل ُنَكمُِّف َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَيا{}، [ٕٙٛ:البقرة] الّمُو َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَيا{ُيَكمُِّف 
 .[ٚ:الطالق] آتَاَىا{
 .[ٛٚ: الحـج] {َحَرجٍ  ِمنْ  الدِّينِ  ِفي َعَمْيُكمْ  َجَعلَ  َوَما}: تعالى قولو في وكذلك
 {اْلُعْسرَ  ِبُكمُ  ُيِريدُ  َوالَ  اْلُيْسرَ  ِبُكمُ  الّموُ  ُيِريدُ } ،[ٕٛ:النساء] {َعنُكمْ  ُيَخفِّفَ  َأن الّموُ  ُيِريدُ }: -وتعالى تبارك- وكقولو

 {َعَمْيِيمْ  َكاَنتْ  الَِّتي َواأْلَْغََللَ  ِإْصَرُىمْ  َعْنُيمْ  َوَيَضعُ }: وقولو ،[ٙٔ:التغابن] {اْسَتَطْعُتمْ  َما المَّوَ  َفاتَُّقوا}و ، [٘ٛٔ:البقرة]
             .[ٚ٘ٔ:األعراف]

ذا أمرتكم بأمر فأتوا منو ما استطعتمو )): أيضاً  -اهلل عميو وسممى صم-النبي وقول         .(ٚ)((ا 
 .(ٛ)((السمحة الحنيفية))؟ قال: ان أحب إلى اهللأي األدي: وحينما سئل

عميو -كرره (( إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره)): -صمى اهلل عميو وسمم-قال  :ابن عباس وكذلك في حديث
 .(ٜ)تينمر  -الصالة والسالم
 .(ٓٔ)((ن الدين يسرإ)): وكذلك حديث

 .(ٔٔ)((يسروا وال تعسروا)): وحديث
                                                                                                                                                                                                 

 برقم(، وفي صحيح الترغيب والترىيب، ٜٕٖ٘) برقم(، وصححو األلباني في مشكاة المصابيح، ٕ٘ٙٔ) برقم(، وأحمد، ٜ٘ٓٗ)
 فظ: "ومن قتل دون أىمو فيو شييد".( بمٔٔٗٔ)
(، ومسمم ٕٛٛٚ) برقم، -صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول اهلل  -ٚ

ضرورة إليو، وترك إكثار سؤالو مما ال  -صمى اهلل عميو وسمم-كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، وفي الفضائل باب توقيره 
 (. ٖٖٚٔ) برقم
 وفي ،(ٓٙٔ) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو، : "صحيح لغيره"ه(، وقال محققو ٕٚٓٔ) برقمأخرجو أحمد في المسند،  -ٛ

 (.ٔٛٛ) برقم الصحيحة، السمسمة
 (.ٜٖٖٓ) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو، : "إسناده حسن"هوقال محققو (، ٖٜٙ٘ٔ) برقمأخرجو أحمد في المسند،  -ٜ

 (.ٜٖ) برقمأخرجو البخاري، كتاب اإليمان، باب الدين يسر،  -ٓٔ
(، ومسمم ٜٙ) برقميتخوليم بالموعظة والعمم كي ال ينفروا،  -صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو البخاري، كتاب العمم، باب ما كان النبي  -11

 (.ٖٗٚٔ) برقمكتاب الجياد والسير، باب في األمر بالتيسير وترك التنفير، 



 .(ٕٔ)((وعن الحامل والمرضع الصوم، صالةر الوشطْ  ،وضع عن المسافر الصوم ن اهلل))إ: وحديث
  ".تسعاإذا ضاق األمر ""، المشقة تجمب التيسير: "القاعدة إذن

 .؟لممشقات أو ىناك تفصيل ،تيسيرمشقة تجمب ال أيّ بمعنى ىل ىي مطمقة  المشقة التي تجمب التيسير
الَ ُيَكمُِّف }: قال -عز وجل-اهلل و ، طوق المكمف عنىناك مشقة خارجة ، المشقة أنواع، ليست كل مشقة تجمب التيسير

لشريعة أشياء ال يطيقيا ابمعنى ال يوجد في تكميف  ،لم يكمفنا ماال نطيق ابتداءً  ،[ٕٙٛ: البقرة]الّمُو َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَيا{ 
 يطاق ابتداًء عمى جنس ال مابفال يوجد في الشريعة تكميف ، مثالً  اءن يطير في اليو أمف باإلنسان ما كُ ، اإلنسان
  .حاد المكمفينآاق عمى بما ال يط وال يوجد فييا أيضًا تكميف، أحد يطيقو، ال المكمفين

حاد المكمفين آال يطاق عمى  مابوىناك تكميف ، ال يوجد في الشريعة اءالذي ال يطاق كالطيران في اليو  جنس التكميفف
اَل ُيَكمُِّف الّمُو }؟ الصالةفي  تقومأن  كيف يجب، في الصالة تقوميجب أن : د نقولقعَ مُ إنسان مثاًل ، لقيام العارض

وىو أن ىذا اإلنسان ، لماذا؟ لقيام العارض، حاد المكمفينآ عمى ال يطاق فيذا تكميف ما، [ٕٙٛ:البقرة] َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَيا{
ال دقعَ مُ   .فيذا ال يوجد في الشريعة إطالقاً ، القيام اإلنسان يستطيع فاألصل أن، وا 

وىذا ال يوجد في ، أصاًل ابتداءً  ال يطيقيا المكمف ما ألن جنس العبادةإمشقات التي تمحق الناس أن ال: فالحاصل
قيام في الصالة من ال يستطيع ال، فاهلل ال يكمفيم بيذا، يستطيعو بعض المكمفين لقيام عارض، أو ىذا النوع ال الشريعة

 .وىكذا، بجن يصمي قاعدًا فإنو يصمي عمىأن ولم يستطع ، فإنو يصمي قاعداً 
أو إلى ، أو إلى زيادة المرض، ما إلى اليالكإتؤدي بو ، ومشقة عظيمة ،طاع إال بكمفة كبيرةال يست: الثالث القسم

ا اإلنسان يعاني من مرض ، ىذمعتبر نسان يحصل لو ضررن ىذا اإلإبحيث ، أو إلى طول المرض، تأخير البرء
، ال يتصورما ي أجد من العناء والعنت واأللم نلكن، ستطيع أن أصمي قائماً أأنا : يقول، قائماً  صل  لو:  نقول، في رجميو

 فماذا نقول ليذا اإلنسان؟
 .قائًما مع أنو يستطيع أن يصمي، قاعداً  صل  "، المشقة تجمب التيسير": نقول لو

نما باإليماء، ال تسجد، وال تركع: وقال لو الطبيب، عممية في عينو ىذا اإلنسان أجرى ان يعجز حقيقة اإلنس ىذاىل ، وا 
 ؟عن السجود والركوع

، أو عطب العضو، أو تأخير البرء، لكنو يؤدي إلى زيادة المرض؛ ي يحصلذلاأن يسجد ويحصل  يستطيع، ال يعجز
 ؟ل ليذا اإلنسان، فماذا نقو مثالً ر ب البصاذى

 .تسجد وتركع إيماءً " المشقة تجمب التيسير": نقول
: مناق، أنو يصمي عمى كرسي: معناىاليس ، "العبادة وقدر عمى بعضيا عن بعض زمن عج" :ستأتي قاعدة أخرى و
 ؟وىو ركن؟ لماذا ال تقوم في الصالة لكن القيام ما شأنو، نك ال تستطيع أن تركع وتسجدإ

 ؟ع الجموس والقيامو موضفي جل ما شأن الر  ف ،العين فييصمي عمى كرسي والمشكمة ففبعض العامة يتوسع في ذلك 
األلم ، عطب العضو، اليالك، وتأخير البرء، مكمف لكنيا تؤدي إلى زيادة المرضإذا كانت العبادة مقدورة لم، نفإذ

 فماذا نقول لو؟، الشديد
                                                           

باب ما جاء في الرخصة في اإلفطار لمحبمى والمرضع،  -صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو الترمذي، كتاب أبواب الصوم عن رسول اهلل  -12
 (.ٕٕ٘ٚ) برقم الحديث، ىذا في المبارك بن وعمي سالم بن معاوية اختالف ذكر الصيام، كتاب والنسائي،، (٘ٔٚ) برقم



 ".المشقة تجمب التيسير: "لونقول 
ه ذا المباس الذي يضعو مثمو في ىذويضع عمييا ى، أن أذىب إلى العمرة ورجمو تؤلمو أريد: ألشخاص يسألأحد ا
 .؟فماذا نقول لو ،؟لكن سأعاني كثيراً ، ستطيع أن أطوف وأسعى بدون ىذاأا أن: يقول ،المخيط وىو من جنس، الحال
  .اوىكذ، ضعو وليس عميك شيءلو: نقول 

ىذه األشياء التي  وحصول ضرر معتبر بأحد ،لممكمف لكن مع عناء شديد االفعل مقدورً فييا المشقة التي يكون  نفإذ
 ."المشقة تجمب التيسيرفنقول: "، ذكرناىا
مشقة ، بو -عز وجل-فيذا لم يكمفنا اهلل ، الفعل ال بفعمو مرة المداومة عمىخر من المشقات يحصل بسبب آقسم 
أو صيام الدىر لم يكمفنا اهلل ، ما جاءت الشريعة بو بو، -عز وجل-ىذا لم يكمفنا اهلل ، مثل الوصال بالصوم، زائدة
نم، بو -عز وجل- الحد  ن كانا  و ة بيذه الصفة عباد -عز وجل-فمم يكمفنا اهلل ، العبادات محدودة يطيقيا المكمفا وا 

 .ىذا من المشقات، لممكمف ال يمحق بو مشقة عظيمة االمحدود منيا مطاقً 
 ؟ال يعتبر، ما ىي المشقة التي ال تعتبر من المشقات ما

إنسان فيو  :عارض يسير، منو وال تخمو، صاحب لمعبادةمذلك أصاًل ن ألما ا  و ، ما لعارض يسيرإالمعتادة ة المشق
 ؟ماذا نقول لو، ورمضان، صداعال شيء منأو فيو ، وجع ضرس

، رح أصبعو جراحة عاديةأو جُ ، الصداع يسير فتفطر في رمضانمن أو تعاني من شيء ، يؤلمك سنك اليوم تفطر ألن
 ؟يجوز لك الفطر :نقول ليذا اإلنسانفيل ، أنا اآلن مصاب: فيقول

ولربما يصيبو شيء من ، الصوم مشقة خاصة في الحر الشديد ،ة المعتادة التي تكون مع العبادة، المشقال: الجواب
 ؟فماذا يفعل ىذا اإلنسان، ذلك إلى وما، رىاقالتعب واإلالصداع والخمول و 

 .ىذا الفطر في رمضانا يجوز لك معيال ، مشقة معتادة هىذ: نقول
 يجب عميك حضور ال : نقولال، الوضوء، طيارة، الالصالة، أن اإلنسان يصمي والمشقة معتادة لو اوكذلك أيض

فإنو  لى المسجد إال بكمفة عظيمة ومشقةلكن لو كان ال يصل إ، جمكألنك واهلل تعاني من أثر يسير في ر ؛ الجماعة
 .يرخص لو أن يصمي في بيتو، يجوز

، الغسل الواجبفي يمحق بو ضرر ، وليس عنده ما يسخن بو الماء، الشديد ن استعمال الماء في البردوكذلك لو كا
دة ليست شديدة وال تمحق ، لكن لو كانت البرو من حرج اهلل ما جعل عمينا في الدين، تيمم :نقول لو، أو في الوضوء

 .غتسل: ابو الضرر؟ نقول لو
 ؟صالة الظير والعصرة حر الماء في أنا أعاني من شد: يقول :حرارة الماء في الصيف

 .فيجب عميك أن تتوضأة، مشقة محتممه ىذ: نقول
يجب عميك أن تتوضأ وتصمي : نقول، مشقةمن ال يءفي الوقت ويتطير بالماء مع ش المريض الذي يستطيع أن يصمي

 .الوقتفي 
 ؟فماذا نقول لو، و ال يستطيع ذلك إال بكمفة شديدةلكن لو أن
 ستقبال القبمة صل  اتستطيع  ال، وتصمي  تستطيع الوصول إلى الماء تتيممفإذا كنت ال، جمع بين الصالتين: انقول لو

فإن لم تستطع عمى جنب ، ع فعمى جنبإن لم تستطف، قاعداً  ما تستطيع أن تصمي قائمًا صل  ، ولو إلى غير القبمة



 ."تجمب التيسيرالمشقة ة، "لكن ال تترك الصال، أو نحو ذلك، مى حسب ما يمكنك من إيماء بالرأسفع
معتاد، الجوع المشقة الجوع في الصوم ، ألنيا مصاحبة ليا؛ تكون معتادة مع العبادة ال تعتبر يتال المشقةا فإذ
 . ىذا ال إشكال فيو، وليس فيو مشقة عظيمة، الذي ال يفضي بو إلى الضرر ستعمال الماء البارد في الشتاءاو 

اليوى في الشريعة ركبت عمى خالف داعية  ": كما يقول الشاطبي ،مشقة التكميف: من المشقاتكذلك أيضًا 
ي تعبدنا شرائع واألعمال التالوليذا سميت ، شك أنو أيسر لو ال -في بحبوحة-فكون اإلنسان غير مكمف ، (ٖٔ)"النفس
يخرجو عن داعية لكن التكميف ، شك أنو يستريح فيو فبقاء اإلنسان مع ىواه ال، ما فييا من الكمفة، لتكاليف: اهلل بيا

أن تأتي  يجب عميك: نقول، الكمفة غير معتبرةه لكن ىذ، فيذا فيو كمفة، ى السيما أنو ركب عمى خالف اليوىاليو 
  .العبادة هبيذ
 ؟المشقة المعتبرة ما ىو ضابطن إذ

 .مشقةأي ، وليس أو إلى الضرر المعتبر، أو إلى تأخر البرء وزيادة المرضىي المشقة التي تفضي بو إلى التمف 
 : المشقة أنواع والذي تورث التخفيفو 

 .لمسافروابين الصالتين لممريض  تارة الجمع
ز فييا الجمع من غير لكن في حاالت يجو  ،ال يصمح أن تقال لعموم الناسقد وكذلك أيضاً في بعض الحاالت التي 

 يجوز لو أن يجمع بين الصالتين نوأب فتى فييا اإلنسان المعينعرض لو يُ تحصل لإلنسان تَ  تحاال، سفر وال مرض
  .ى ال يتالعب الناس بيذه األمورحت، وىو غير مسافر وال مريض

تغيرت  ،صالة الخوف :ركان مثلسقاط بعض األإتغيير صورة العبادة ب: يضاً من ألوان التخفيف غير الجمعوكذلك أ
 .ة الصالةصففييا 

ثل ىذا اإلنسان سقطت فم، ولربما ال قيام، سجود وال ركوعمثاًل باإليماء ال وكذلك أيضًا صالة المريض أن يصمي 
 .يذا تخفيف، فبعض األركانعنو 

ن لمعاجز دائماً عن تارة يكون إلى بدل كالفطر في رمضا، القصر في الصالةك تخفيف تارة يكون باختصار العبادةال
، لو المرض أو السفر المبيح لمفطر إذا عرض خرآ لمن يستطيع الصوم فيصوم في وقتوأيضاً ، طعاماإل الصوم إلى

، لقصرا :مثلالعبادة ر ختصاا، سقاط بعض األركانإ :صورة العبادةر تغييبوتارة ، جمعإلى ال ، وتارةفتارة إلى البدل
 .[ٜٚ:آل عمران] َمِن اْسَتَطاعَ ِإَلْيِو َسِبيًَل{}: يسقط عنو الحج الحج عن العاجز، سقاط بالكميةوتارة باإل، عالتخفيف أنواف

ه ىذ، لة التي يتمكن فييا من العبادةآلما أن يكون عاجزًا عن اا  و ، يكون عاجزًا بنفسو أيضاً  ما أنإ اإلنساناآلن ىذا 
ال يثبت ، أو لكبر سنو، ع الحج لمرضو الدائميطيست ىذا اإلنسان الذي ال :مثلعاجز بنفسو ، من ألوان العجز وصوره

 َمِن اْسَتَطاعَ ِإَلْيِو َسِبيًَل{} :توصمو إلى الحجالتي وقد يكون عاجزاً عن الوسيمة ، ىذا عاجز، أو نحو ذلك، الراحمةمى ع
 .والنفقة التي توصمو إلى ىناك ،حمةالرا

ىو ؟ قبإطالسقط عنك ي: قولنج إنسان عاجز عن الح، واحد عميو بحكم أن مثل ىذا اإلنسان ال يحكم: فالحاصل
  فماذا نقول لو؟، غني ،عنده مال، بنفسو لكن ليس بعاجز عن الوسيمة عاجز

                                                           

 (.ٜٕٔ/ ٕ)و ،(ٜٕٓ/ ٕ)و ،(ٜٗ/ ٕ) الموافقات: انظر -ٖٔ



 جْ حج  : فمثل ىذا نقول، فسو ولكنو قادر عمى الوسيمة لمحجعاجز بن، ما برأنا ساحتو تماماً ، بمالك عنك جْ حج  : نقول
 .بمالك
 ؟فماذا نقول ليذا اإلنسان، إليو ةموصمال لحجاإلى ولكنو عاجز عن الوسيمة ، ببدنو رخر قادآإنسان 
ذا كان حجو يتوقف ، يحجف أو من حوليا، ير حاجة إلى الراحمة مثل أىل مكةيمكنك الحج من غن كان إ: لو نقول وا 

 .ىذا يسقط عنك: فمثل ىذا نقول لو، -نفقةال- وما إلى ذلك عمى الراحمة
عرف أن المشقات منيا وبيذا ن، شريعةوىذا كمو من يسر ىذه ال، والتخفيف أنواع، فمثل ىذه األشياء تعتبر وتراعى

الطرفين أقرب إلى أي ، إلى نظر إلي أي شيء أقربيُ ، ةمتوسط يصغيرة، ومنيا ما ى يكبيرة، ومنيا ما ى يى ما
 .ىذا أو إلى ىذا

، خرلسبب أو آل من النعال يصعب نزعو اان يمبس نوعً ، إنسالمسح عمى النعمين عند الحاجة: من األمثمة عمى ذلك
تمسح : فماذا يصنع؟ نقول، مثالً  نزع ىذا النعليصعب معيا ، نحو ذلك و، أان في رجمو جراحً ألأو ، ما لطريقة لبسوإ

 ".ريالمشقة تجمب التيس"ألن  ؛عمى النعمين
 .ضوء واجبةو الي المواالة ف

 .عرفاً  يطول ال يقطع ذلك بماأ: وحد المواالة
، وقت سريعبقد يجف  في البرد ،في الحراء ألنو في اليو ؛ بطضوىذا ال ين، لعضوال يجف اأن : بعض الفقياء يقيدون

  .ال يطول عرفاً الفصل : لكن يقال
، توضأ نصف األعضاء، أ ثم توقف الماء الذي يتوضأ منوإنسان يتوض، نقطع لمصمحة تتعمق بالوضوءاأنو  لكن لو

  .؟ماذا يصنع ؟،أو بقي القدم
 .خرآبحث عن ماء اذىب ا: نقول لو
 .في المسجد لربما، ؟خرين الماء اآلأ: طيب

 .ذىب إلى المسجدا
 ؟الوضوء صحيح

 .الوضوء صحيح: نقول
 ؟األولى في األعضاء توضأذ أن من وصار لو عشر دقائق، وجفت األعضاء، ما بقي إال القدم

 .معتبر عذر وىذا"، المشقة تجمب التيسير": نقول
 .شتريليذىب أن يحتاج ي، -الكأس نتيىامسافر أو - ىذا الكأس نتيىايتوضأ ثم 

 .كمل ىذا الوضوءو  شترِ اذىب و ا: نقول لو
 ؟ماذا يصنع، صيام الشيرين المتتابعين إذا مرض، المرأة إذا حاضت، وم الكفارة الذي يجب فيو التتابعص

 ."المشقة تجمب التيسير": ألن؛ وال تبدأ من جديد، بعد ذلك تواصل تفطر ثم: نقول لو
 ؟ ن كنت مريضًا حتى ال تقطع الصوما  صم و لو:  ىل نقول

 .ي يصح معو الفطر، يجوز لك أن تفطر مع ىذا المرض الذال: نقول
وكذا اآلن ىذا اإلنسان صار لو حادث ، حالة طوارئه شترط أن توضع عمى طيارة مثل الخف؟ اآلن ىذالجبيرة ىل ي



 ؟ماذا ئتوض؟ عميو جبيرة من أجل أن نضع أوال كيف نوضئو
ضعت لو فوُ ، صالة وقتىو وال ، اوضوءً فيو غير متذكر  مشغمة؛ىو اآلن في ، نكسرا، الرجال اآلن ينقذونو دع

  خمعيا حتى تغسل ما تحت العضو؟ا: نقول ،الجبيرة
 .ي ىذا الجبيرة أن تكون عمى طيارةفال يشترط ف"، المشقة تجمب التيسير"، ال: الجواب
  ".رالمشقة تجمب التيسي"ألن ؛ ال يشترط فييا المدة وكذلك

 ؟ فما حكمو وما زاد ،؟تكون عمى موضع العمة فقطفي المفائف والجبائر أن  ىكتفىل يُ و 
ذلك ألنو يمحق اإلنسان مشقة حينما ال يضع ؛ سألمصمحة كأن تمسك ىذه الجبيرة أو المفافة فال بة ن كانت الزيادإ

 .عمى موضع العمة إال
مي وتستقبل تنزل من الراحمة وتص، محدودةالفريضة ، الشارع في صالة النافمة في السفرما وسعو فيقل مثل ذلك و 

ن عدو يالحقو أو سبع أو نحو أو اإلنسان اليارب م، تفقاما ل الحرب أو نحو ذلك تصمي كيفإذا كنت في حا، القبمة
: لو فينا نقول، -يمحق بيم يريد أن-م س ىناك رفقة يخاف فواتيولي، لكن في أمن، ما اتفقكيفالفريضة صمي يذلك 

كيف ، فال ما تصمي نوافليجب أن تنزل وا  : كن النوافل لو قمنا لول، فيو محدود، ستقبل القبمة في الفرضاو  نزل وصل  ا
 ؟نوافل كيف يصمي في النيارو ؟ يقوم الميل

ن، ركوع وال بسجودبوال  ب ال بقيامطالَ تُ وال ، تفقاما ستقبال عمى الراحمة كيفامن غير  صل  : نقول فيذا ، ما باإليماءوا 
 ."المشقة تجمب التيسير" ؟ماذال، التخفيفمن 

ومضى ، ىقضَ تحيض وكانت تجيل أن الصيام يُ  نيا كانتإ: من النساء تسأل تقول كثير: لةأىذه المسر من صو 
 ؟تقضين السنوات الماضية: ماذا نقول ليا؟ نقول ليا، سنة نو عشر  عمييا

 .نعم: بعض الفقياء يقولون
المشقة تجمب "، وألن األدلة دلت عمى ىذا؛ -رحمو اهلل-ختيار الشيخ تقي الدين اوىو ، أنيا ال تقضي ذلك: واألقرب
 ر".التيسي

 .ما سبق يقضا: ليا قالا م، وتترك الصوم والصالة اضتحتس اأني -صمى اهلل عميو وسمم-مرأة التي أخبرت النبي ال
فت ويتكمم في يتم (ٗٔ)؟ما بالكم تنظرون إليّ ، هاي  أم  ثكل وا: ثم قال، الحمد هلل: وقال، ممي حينما عطسمعاوية الس  

م تتكم كنأل تعيد كل الصموات الماضية :-صمى اهلل عميو وسمم-؟ ما قال لو النبي ىذا ما شأنو، الصالة وما إلى ذلك
نما عمّ ، وتتمفت  .مووا 

 الطريقة يجبأنت طول عمرك تصمي بيذه : لكن ما قال، (٘ٔ)الصالة التي في الوقتالمسيء صالتو أمره أن يعيد 
  .وىكذا، ألنو كان جاىالً ؛ تعيدىا ،عميك أن تقضي كل الصموات

 .فال يطالب ىذا الجاىل في الصموات التي مضت أن يعيد ذلك
، توضأيويخاف عمييم لو ذىب ، امرأة و، أوعنده صبية ونساء، رتعطل في السف اأن إنسانً لو : كذلك من األمثمةو 

                                                           

 (.ٖٚ٘) برقمأخرجو مسمم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب تحريم الكالم في الصالة، ونسخ ما كان من إباحتو،  -14
أخرجو البخاري، كتاب األذان، باب وجوب القراءة لإلمام والمأموم في الصموات كميا، في الحضر والسفر، وما يجير فييا وما  -٘ٔ

 (.ٜٖٚ) برقم(، ومسمم، كتاب الصالة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ٚ٘ٚ) برقميخافت، 



يخاف  ،ويخاف إذا ذىب عمى قدميو أن يصيب ىؤالء مكروه، ينكيمو  مسافة عنو تبعد ربمال ىو يرى محطة بنزين
تيمم : نقول لو، ؟وفي أول الوقت، ى الماء في الوقتمع أنو يستطيع الوصول إل ماذا نقول لوء، وليس عنده ما، عمييم
 .عندىم وصل  

يخشى ، من فيو عمى عرضوأال ي في مكانىو و ، بل صالة الجمعة، البمد والمؤذن يؤذن صالة الجماعةإنسان في 
 ؟فماذا يصنع، يأمن عمى نفسوال أو ، إذا خرج

بمد تنتشر ، ال يأمن عمى مالو،  يأمن عمى عرضوال، كان ال يأمن عمى نفسو، إذا تسقط عنك الجمعة والجماعة: نقول
 .تصمي في بيتكو سقط عنك حضور ىذه الصالة ينقول لو:  ،و يسرقمجرد ما يخرج اإلنسان بيتُ  ،فييا السرقات

 ؟طاىرماء الرجل لماذا ، ة ماء الرجلطيار 
الثياب  يافىو من طوّ : فيو كما قال بعض أىل العمم، التنزه من ذلك ايصعب جد  ، ألنو ال يمكن؛ الشريعة رمن تيسي

قال النبي ، تشرب منو أو اإلناء الذي تمغ فيوخص في الماء الذي اليرة رُ  :مثل، افي الثياب والفرشرش، من طوّ والفُ 
من ىذا أصعب من التحرز من  ، فالتحرزيصعب التحرز من اليرة، (ٙٔ)افيننيا من الطوّ إ :-صمى اهلل عميو وسمم-

 .عمى المكمفين خفيفاً ت ان ذلك طاىراً ك، فمن مثل ىذا بل يمكن التحرز من البصاق ونحوه أكثر من التحرز، اليرة
 .نماذج من األمثمةه ىذ

 وال ُمَحرٌَّم مع اضطرارِ ***  وليس واجٌب بَل اْقتدارِ 
، فال واجب مع العجز، ستطاعةالوجوب يتعمق باال": بقولو خرفي كتابو اآل -رحمو اهلل-ىذه القاعدة عبر عنيا المؤلف 

 ."وال محرم مع الضرورة
 ؟لعبارتينالفرق بين اما ي في النثر لماذا؟ تلارة ىنا في النظم أدق من العبارة العبا

 .واجب: وكممة، الوجوب: الفرق في كممة
 ."ال واجب": ، وفي ىذا النظم قال"ال وجوب": في القواعد الجامعة قال

 ؟ وأي العبارتين أدق
 ".واجب"

 .باألدلة ،لمكمفين، باتتعمق بخطاب الشارعة ألن القواعد األصولي؛ الوجوب: يمكن أن نقولفي القواعد األصولية 
القواعد  فينا حينما نتكمم عن، نفسو يالتكميف بينما الواجب ىو الحكم، الشارع، بإيجاب الشارع فالوجوب يتعمق بخطاب

  .واجب: فنقول، ة يتعمق باألحكام العمميةالكالم عمى القواعد الفقيي، الفقيية
 ."مع العجز بجاال و ": أن نعبر عنيا بعبارة مختصرةيمكن ىذه أن القاعدة : فالحاصل

 إذا أردنا، برىا قاعدة واحدة بتركيب الطرفينيمكن أن تعت، و قاعدتان ليست قاعدة واحدةيما ألن والجممة األخرى منيا
 ".اتر ظو الضرورات تبيح المح": نقول، ومألوفة معروفةو ، عند العمماء خر بعبارة معتادةر عن الجزء اآلأن نعب

 ".ال واجب مع العجز": الجزء األول عبرنا عنو نإذ
                                                           

 ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن الطيارة أبواب والترمذي، ،(٘ٚ) برقم اليرة، سؤر باب الطيارة، كتاب داود، أبو أخرجو -16
 باب وسننيا، الطيارة أبواب ماجو، وابن ،(ٛٙ) برقم ،اليرة سؤركتاب الطيارة، باب  والنسائي، ،(ٕٜ) برقم اليرة، سؤر في جاء ما باب

 (.ٖٖٚٗ) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،(ٖٚٙ) برقم ذلك، في والرخصة اليرة بسؤر الوضوء



 ".المحظوراتالضرورات تبيح : "والجزء الثاني
 ؟"المشقة تجمب التيسير": السابقة ىل ليا عالقة بالقاعدة ىذه القواعد

ذا حصمت الضرورة وا  ، فيسقط الوجوب مع العجز"، المشقة تجمب التيسير" وداخمة تحتيا، ىي متفرعة عنيا، نعم
 ".المشقة تجمب التيسير"أن  بناًء عمى، ورظالمح رتكبناا

 ؟ىذه القاعدة ما األدلة عمى
}َفاتَُّقوا : فاهلل يقول، ورفع الحرج عن المكمفين، تي تدل عمى يسر الشريعة وسيولتيايمكن أن نستدل باألدلة السابقة ال

صمى -والنبي ، [ٜٚ:آل عمران] َوِلّمِو َعَمى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاعَ ِإَلْيِو َسِبيًَل{}، [ٙٔ:التغابن] المََّو َما اْسَتَطْعُتْم{
فإن ، قائماً  صل  )): ينصحديث عمران بن حو ، (ٚٔ) ((منو ما استطعتم إذا أمرتكم بأمر فأتوا)): يقول -اهلل عميو وسمم

 .(ٛٔ)((لم تستطع فعمى جنبفإن ، قاعداً فلم تستطع 
عاجز ، القاعدة مكتي عمييا يكفي لتوضيح وما ذكرتو في شرح القاعدة السابقة واألمثمة الت، ال واجب مع العجز نإذ

أو ، ال يستطيع أن يصوم أبداً  اكمي   سواء كان ىذا العجز عجزاً ، رعاجز عن الصيام يفط، عن القيام يصمي قاعداً 
، اا أو عجزًا حكمي  كون عجزًا حسي  وىذا العجز قد ي، خرآوقت في ستطيع أن يصوم مريض اليوم ثم يا، عجزًا مؤقتً 
فيذا في ، لكن بكمفة ومشقة كبيرة أن يقوم مي يستطيعوالعجز الحك، يقومأن  يستطيع القعد المُ  :مثل سيالعجز الح

 ،اما أن يكون حكمي  إجز فالع، احس   عاجزبن لم يكن ا  و ، احكمً  فيو عاجز، يوجد مانع يمنعو من ذلك، احكم العاجز حس  
ان ىذا لو أن اإلنس :العجز الحسي مثل :والنيي عن المنكراألمر بالمعروف ما نقول في مثم، ان يكون حسي  أما ا  و 

 .بالمسانعمى ىذا اإلنسان  ال يستطيع أن ينكرف، ىو أبكم، ال يستطيع أن يتكمم أصالً 
الجياد  :مثل، الوجوب فيسقط عنو، فعل لو تبرمع ينكر عميو لكنو يمحقو ضررأن والعاجز الحكمي يستطيع أن يتكمم و 

كان ، اا حسي  جزً ع اعاجزً  إذا كاناإلنسان  يذاف، عمى معينو ما عمى جميع األمة أإإذا كان فرض عين  في سبيل اهلل
 ؟فماذا يصنع، ال يستطيع أن يجاىد، ادً قعمُ 

 .يسقط عنو: نقول
 .ىذا عجز حكمي: فنقول، معتبر ضرر ألنو يمحقو؛ ال يستطيع، اأو عاجز عجزًا حكمي  

ما، بالبدن ما أن يكونإ -كما سبق-والعجز  سيمتيا أو بواسطتيا إلى لة التي يتوصل بيا أو بو اآل يكون عنأن  وا 
ما، نفسو عن ىذا وىذا في الوقت ان عاجزً ما أن يكو إ، المطموب عاجز ببدنو  ،الحج :مثل، خرعن ىذا أو عن اآل وا 
  .عاجز ببدنو ومالو، إنسان مقعد وفقير، أو عاجز بمالو أو قادر ببدنو، قادر بمالو
 ،ورظكل ضرورة تبيح المح؟ فيل ىي عمى إطالقيا، العامة ما يحتج بيا اً كثير " المحظوراتالضرورات تبيح "فقاعدة: 

 .؟أو أنو يراعى فييا بعض األشياء
والضرورات عمى خمس مراتب، ، وتحسينيات ضرورات وحاجيات: في مراتب شرائع الدين تذكر دائماً أبواب الترجيح

                                                           

(، ومسمم، ٕٛٛٚ) برقم، -صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول اهلل  -17
وترك إكثار سؤالو مما ال ضرورة إليو،  -صمى اهلل عميو وسمم-كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، وفي الفضائل باب توقيره 

 (.ٖٖٚٔ) برقم
 (.ٚٔٔٔ) برقما صمى عمى جنب، أخرجو البخاري، كتاب الجمعة، باب إذا لم يطق قاعدً  -18



 إطالقيا؟  اآلن ىل ىي عمى" وراتظالضرورات تبيح المح"ـف
 .ليست عمى إطالقيا: الجواب

إذا حمت الضرورة حل : ويقول، حرة والعرافين والمشعوذينيريد أن يذىب إلى الكينة والسو  اإلنسان مريضا ىذ
 .يقول العامة في كثير من األحيان كما ،ورظالمح

فقد كفر بما  ن جاء إلى ىؤالء العرافين فصدقيمألن م؛ مب شفاء البدن في سبيل بذل الديناآلن أنت تط: نقول لو
 .(ٜٔ)صمى اهلل عميو وسمم-محمد  عمى لنز أ
 ن ىل يذىب إلى السحرة والعرافين؟ىذا اإلنسان اآل: الحاصلف

 .ال: الجواب
 ؟ىل ىذه ضرورة

يتعمق بدرجة أعمى في  -ورظىذا المح-الذي تريد أن ترتكبو  ألن الضرر؛ ورظىذه الضرورة ال تبيح المح: نقول
يجوز لك أن تقدم عمى ىذا  فال، فحفظ الدين أعظم من حفظ النفس، ي سبيل حفظ مرتبة أدنى وىي النفسف، الدين
 .العمل
 ؟وراتظى تكون الضرورات مبيحة لممحلكن مت
 ."وراتظالضرورات تبيح المح" :فينا نقول، ساوية ليا بالمرتبة أو أدنى منيام تإذا كان
 ؟ماذا يصنع، ضطر اإلنسان إلى أكل الميتةاإذا : من األمثمة عمى ىذا النوع، اأمثمتو كثيرة جد  وىذا 

 .يأكل من الميتة
 ؟يدفع الغصةلال خمرًا إص ولم يجد لو أنو غُ 
 ".وراتظالضرورات تبيح المحنقول: "

 ".وراتظالضرورات تبيح المح: "فينا نقول، إبانة العورة فيوإلى في موضع يحتاج  حتاج إلى عمميةاأصيب بمرض 
، "منزلة الضرورة الحاجة تنزل: "لكنيا حاجة، فينا قاعدة أخرىة، لكن ليست عممية تجميمي، اماً قد ال تكون ضرورة تمو 

الضرورات تبيح : "قول؟ فنعمى أي شيء؟ ىل ىناك عذر معتبر في ىذا: نقول الرجل ما يطببياالمرأة حين
 ة.الطبيب وجود في حال عدم" منزلة الضرورةالحاجة تنزل "و ،"وراتظالمح
م ىل لمعصو  أشرف عمى اليالك وجد ماال اإنسانً أن مال الغير لو  ذُ أخْ " المحظوراتالضرورات تبيح : "ينما نقولح

 ؟ذنوإمن غير لو أن يأكل منو 
 ".المحظوراتالضرورات تبيح "ويحفظ ميجتو ، ليقيم صمبو، نعم: الجواب

نقول: ، إال بالد الكفار اما وجد مكانً ، ضطر إلى ىذاالكن لو إنسان ، محرمة ،زال تجو  السكنى في بالد الكفار
 ".المحظوراتالضرورات تبيح "

 .وىكذا"، الحاجة تنزل منزلة الضرورة: "نقول، لممسممين مصمحةٍ و  لو كان ذلك لحاجةٍ 
 ".المشقة تجمب التيسير": أيضًا عمى قاعدة فيي متفرعة

                                                           

(، ٖ٘ٔ) برقم، باب ما جاء في كراىية إتيان الحائض، -صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو الترمذي، كتاب أبواب الطيارة عن رسول اهلل  -19
 (.ٜٖٙ) برقملحائض، وابن ماجو، كتاب الطيارة وسننيا، باب النيي عن إتيان ا



 ا.ضروري لي وىي قيد، بياالتي بعدىا مباشرة تتعمق  القاعدة
 بَقْدِر ما تحتاجو الضرورةْ *** محظوٍر مع الضرورْة  وكلُّ 

 ."الضرورات تقدر بقدرىا": بقوليم عادة العمماء يعبرون عنياو ، السابقة قيد لمقاعدةه ىذ
 ؟ مصراعيو عمى باباليبقى  وراتظالمح تحابأ إذا ىل"، وراتظالمح تبيح الضرورات": السابقة القاعدة
مغتفرًا  كون ذلكفينا ي، [٘ٗٔ: األنعام] ُطرَّ َغْيَر َباٍغ َواَل َعاٍد{َفَمِن اضْ }: الدليلو "، بقدرىار الضرورة تقد"، ال: الجواب
ْثٍم{} ،في حقو لو ا ذلك مرخصً بفإنو يكون ؛ ومائاًل إلي :أي [ٖ:المائدة] َفَمِن اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمَتَجاِنٍف ْلِِّ

ْثمٍ َفَمِن اْضُطرَّ ِفي َمْخَمصَ }، {َغْيَر َباٍغ َواَل َعادٍ }: ور بيذا القيدظىذا المح رتكاباب ، [ٖ: المائدة] {ٍة َغْيَر ُمَتَجاِنٍف ْلِِّ
إنما  شيءأي ما وجد ر؟ ىل يأكل من ىذا الخنزي، اوجد إال خنزيرً ما  أو مضطر اإلنسان مضطر اآلن لمميتة فيذا

 .أنا أعطيك: قال رحم خنزيمعو لو  امار   اإنسانً  وجدر، وجد لحم خنزي
منو ىل يجمس يصنع ؟ ماذا يصنع بيذا المحمف"، الضرورات تقدر بقدرىا" لكن، "وراتظالمح تبيح الضرورات": فنقول
 ؟يتفنن بو ويتمذذ، وما إلى ذلك، ياتوالمقمت المشويا ألوان

 .ال: الجواب
: قال، لك أن تشرب لتدفع عن نفسك اليالكيجوز  :نقول لو، فوجد خمراً  ،طشسيموت من العر ضطا اإلنسان ىذا
 . وأجمس في مكان عنده ماء، نوع خاص من اكأسً  حضرأ، دعوني نتظرواا

 .نبساط وسروراو  يشربيا بنشوة وفرح واعتزاز، حال مضطرما ىو ىذا : فنقول
ذا أراد أنو ، ؟يتوسعأنو  فيل معنى ىذا، يضطر اإلنسان إلييالكن قد ، وير حرامالتصا ىذا يمبس  يذىب إلى المصور ا 

 ؟ويقف أمام المرآة فترة ينظر، تزينوي، غير المباس الذي يمبسو
، ليذه المعصية فعمك أنك مستروححتى ال يظير من ، مضطر، أن تذىب بييئتك الطبيعية العاديةاألصل ، ال: نقول
 .وأنت كارهنما تفعميا وا  ، ومسرور، بيا وفرحٌ 

يكشف  يحتاج إلى أن ىل معنى ىذا أنو، عمة في موضع من العورة في الفخذ فيولو اإلنسان " تقدر بقدرىا الضرورات"
 ؟ العورة كميا

نما فقط ىذا المكان، ال  .وا 
 ؟ تكشف عن وجييا تذىب إلى الطبيبنقول: ة، ما وجدت طبيبو عمة في العين  ندىاع امرأةلو أن 

 ".الضرورات تقدر بقدرىا"ألنيا موضع العمة ؛ العين فقطتكشف عن ، ال
 ؟يتوسع فيو: نقول ؟فماذا يصنعم، أخذ مال من معصو ضطر إلى اوكذلك لو أن ىذا اإلنسان 

 .يم صمبوما يق يأخذ بقدر، ال
صمى اهلل -ذكرىم النبي الذين ة ثثالملة إال لأال تحل المس، ضطرارال تجوز إال في حال اال -موالاأل-لة الناس أمس

 .(ٕٓ)..مالةالرجل الذي تحمل حَ و ، جتاحت مالوا -ةفآ- الرجل الذي نزلت بو مصيبة -عميو وسمم
نما ، وسع يجمس طول عمره يسأل الناسما يت، و فقطيكفي لرفع ىذه العمة العارضة  أن ىذا يأخذ بقدر ما: فالحاصل وا 

                                                           

 (.ٗٗٓٔ) برقمأخرجو مسمم، كتاب الكسوف، باب من تحل لو المسألة،  -ٕٓ



نما يأخذ بالقدر الذي ، ويتخذىا مينة، ىذه القضيةئ ما يستمر ، يرتفع فيو عن ىذا الضر والجائحة يأخذ بالقدر الذي وا 
 .تجمس أكثرأن  داعٍ ، ما في وكثيرة، تكفيك، عشرة عطاك إنسانأ ،لعيالي أنا ما عندي طعام: يقول، يكفيو

  .تراعىىذه األمور يجب أن 
 ".الضرورات تقدر بقدرىا" نإذ



 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 القواعد الفقهية البن سعدي

 لمزوائدِ  الحكم بهذا واحكم: قوله إلى... لميقين األحكامُ  وترجع: قوله من( 4)
 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت

 
 :-رحمو اهلل تعالى-سعدي ال الرحمف قاؿ العالمة الشيخ عبد

 قينِ فال ُيزيُل الشكُّ لمي ***وَترِجع األحكاُم لميقيِن 
 :أما بعد، والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل، هلل الحمد

ونص ىذه القاعدة عند ، وىي مف القواعد المتفؽ عمى أصميا، يذه مف القواعد الكبار التي تدخؿ في عامة األبوابف
، "وؿ بالشؾواليقيف ال يز  ،األصؿ بقاء ما كاف عمى ما كاف: "يقوؿ" القواعد الجامعة": في كتابو -رحمو اهلل-المؤلؼ 

األصؿ : "ونكتفي بيذا، أو نقوؿ مثالً " اليقيف ال يزوؿ بالشؾ: "نقوؿ، العبارتيف ىحدإر عنيا بعب  فيذه القاعدة يمكف أف ي  
يذا مف بقاء ما كاف عمى ما كاف حتى نتحقؽ ف"، اليقيف ال يزوؿ بالشؾ": فأومف ذلؾ ، "بقاء ما كاف عمى ما كاف

 .ةبيذه الطريق ،يج عميوالتعر  عنو بناقؿ يجب االنتقاؿ
، ف الماء في الحوض مثالً ق  ي  : نقوؿ، ىو استقرار العمـو معموـ " اليقيف" ،"اليقيف ال يزوؿ بالشؾ": ىذه القاعدة الكبيرة

 .العمـ الثابت: اليقيف ىو فيذا، نو ال يتطرقو شؾ أو ترددإيقيف ىو استقرار العمـ بحيث ال
 .فيو يقابؿ التردد والشؾ

 ، الشؾ ما المراد بو؟"يزوؿ بالشؾاليقيف ال "
أو ، سواء كاف مستوي الطرفيف أو كاف وىماً  عمى ما يقابؿ اليقيف -اه في المغةوىو أصؿ معن- الشؾ يطمقو الفقياء

 :بمعنى أف األقساـ أربعة، غالبًا مف حيث األصؿ اكاف ظن  
 .يذا يقيفف، ردد؟ الفييا تعندؾ ىؿ عشرة  الجواب، ةزائد خمس ةخمس: وذلؾ إذا قمت لؾ مثالً ، يقيف

 .ىذا يقيف، ما حكـ الطيارة؟ واجبة
 :وما دوف اليقيف ثالثة أقساـ
 .الظف الغالب: الظف، أو يقاؿ لو: فيذا عمى ىذا التقسيـ يقاؿ لو، راجحاً يكوف الظف ، قسـ يكوف ظنؾ فيو غالباً 

زيد  ءأنا أشؾ في مجي: تقوؿ، مستوية عندؾ القضية ،يأت   لـمستويًا ال تدري ىؿ زيد جاء أو  مروأحيانًا يكوف األ
مستوي ، عمى فعؿ ىذا الشيء أنا أشؾ في قدرتي: ، أو تقوؿبالمائةخمسيف ، و بالمائةخمسيف نسبة  ،ىؿ جاء أو ما جاء

   .شؾ: فيذا يقاؿ لو، الطرفيف
دِّه أو ما اعتدؿ   لراجح  ***  مؿ  ما احت   وشؾ   والظف   والوىـ    (1)أو ض 

وىذا ، لممرجوح" ضده"أو ، ىو الظف" لراجح، "الطرفيف مستوي، معتدؿ الطرفيف، يعني ىذا ىو الشؾ"، عتدؿاما "
: ىذا يسمونو، بالمائةأربعيف ، بالمائة، ثالثيف بالمائة، عشريف بالمائةتتوقع ىذا بنسبة عشرة  تنإذا ك، الوىـ: يسمونو
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ذا كاف، وىـ: يقاؿ لو، وىماً  ، بالمائة، سبعيف بالمائةإذا كاف ستيف ، الشؾ فيذا ىو، بالمائةبنسبة خمسيف  التوقع وا 
 .اليقيف: فيذا الذي يسمونو بالمائةئة اإذا كاف م، الظف الراجح: لو ولوفأو يق، ظفال: لو وفيقول، ثمانيف، تسعيف

 ؟يذـ أو ال يحمد وال ،وـ أو محمودمذمء تباع الظف الراجح ىؿ ىو شيا، يشمؿ اليقيف ويشمؿ الظف الراجح" العمـ"
نَّ الظَّنَّ اَل ُيْغِني ِمَن اْلَحقِّ َشْيًئا{}: النصوص التي عندنا في القرآف فيذا الظف ، [28:النجـ] ِإن َيتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َواِ 

ـ الرباعي تباعواعمى المشركيف  -عز وجؿ-الذي عاب اهلل  نما المقصود بو ، ليس ىو الظف بيذا التقسي ، خصر التوا 
ـ مف ، واألجداد اآلباءوعادات ، ىاـتباع األو او   ،[22:الزخرؼ] َوَجْدَنا آَباءَنا َعَمى ُأمٍَّة{}: يقولوف، مصادرهر غيوأخذ العم

 .الترخص ،ذـ متبعو، فيذا الذي ي  (2)((مطية الرجؿ زعموا بئس)): يقاؿ
لو ، بناىا عمى الظف الغالببؿ كثير مف األحكاـ الشرعية إنما م، تباعواأما الظف الغالب فإف الشريعة لـ تمنع مف 

 . ؟ف كثير مف األشياء اآلف ما حكمياع سألنا
 .مبنية عمى الظف الغالب

 ؟بالمائةئة االمعنى تمامًا م ىوتقطع أف ىذا أف ىؿ تستطيع  اآلياتتفسير كثير مف 
عف أشياء  آلف لو سألناا، بالمائة، يمكف خمسيف بالمائة، ستيف بالمائة، ثمانيف بالمائةنسبة سبعيف : تقوؿ، ال تستطيع

 ؟وىي مشدودة وأنت قد ربطتيا عمى ىذه العمامة ما حكـ المسح في الشتاء: كثيرة
 بالمائةيجوز بنسبة خمس وسبعيف : و تقوؿأ، بيذا قاطع ـز جا ؟بالمائةئة ايجوز م: لكف ىؿ تقوؿ، يجوز: جواب سريع

 .ىكذا ىو ،في ظنؾ
ئة ايذا مبلكف تقطع ، الحكـ؟ يجوزب المشقؽ والجورب الشفاؼ ما الجور  اآلف عف قضية المسح عمى نسأؿ احينمو 

، لؾ أف تعمؿ بيذا الحكـ، ال بأس مقبولة؟ -فو ست-فوؽ الخمسيف ؟ فو خمس ؟عندؾ كـ نسبة الجواز، ال؟ بالمائة
 .وأف تتبع ذلؾ
أف   قضية ،ائماً الناسالتي يسأؿ عنيا ده ىؿ تجوز أو ال تجوز؟ ىذ: ةعف نوع مف المعامالت المالي وىكذا لو سألنا

ـ كؿ شير يأخذىا واحد، في الشير امعينً  اوكؿ واحد يدفع مبمغً ، الناس مفيجتمع مجموعة  يجوز ىذا : إذا قمنا ليـ، ث
 ؟بالمائةئة انقطع بو مىؿ الكالـ 

باع لمظف تاألف ىذا ؛ فيجوز لنا أف نقدـ عميو، ترجحي بالمائةىذا بنسبة سبعيف إف  :نقوؿو ، يجوز: لكف نقوؿ، ال
 .الظف الغالب، الراجح

كاف  سواء، تفؽا وعند الفقياء يطمؽ عمى الظف كيفما، أصؿ معنى الظف في المغة ،اإلطالؽ ينبغي أف نفرؽ فيف إذ
اً عمى ما كاف ويطمؽ أيض، وعمى مستوي الطرفيف، شؾ عند األصولييف يطمؽ عمى الوىـال بينما، راجحاً أو مرجوحاً 
: عند الفقياء يعتبر فيو بالمائةئة ايعني طالما أنؾ لست بمتأكد م، في المغة وعند األصولييفىذا ، فيو الظف غالباً 

  .اشك  
إذا ما الذي وقع  ،أنيا طاىرة بالمائةتسعيف  بنسبة ؟ يقوؿ:ماذا تتوقع: نقوؿ ،الرطوبة ال أدري هىذا الماء ىذ: تقوؿ

 أنا ال أدري اآلف أنا صميت أربع ركعات لكف  : يقوؿ، اءىذا عند الفقي ،وقع لي شيء مف الشؾ: يقوؿ؟ لؾ قبؿ قميؿ
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ـ النسبة، اثً في النفس شيئًا، في النفس ماذا؟ أخشى أني صميت ثال ، أربع ركعات أني صميت بالمائةف و ثمان: قوؿي؟ ك
  .يمتفت إليوأو ال ، غض النظر ىؿ يمتفت إليوبا، شك  : يسمى ،؟الفقياءفيذا ماذا تسميو عند 

فينا ، اإلطالؽفالبد أف نفرؽ في ، تعادؿ، فو خمس، فو خمس: الطرفيف مستوي ييف وعند المناطقةصولالشؾ عند األ
؟ ليس مستوي االحتماؿ ءرو المستوي الطرفيف أو ط   الشؾ أي  " اليقيف ال يزوؿ بالشؾ: "ىذه القاعدة حينما نقوؿ

 .االحتماؿ ءرو ط  ، الطرفيف
 ؟وأف اليقيف ال يزوؿ بالشؾ، ما كاف عمى ما كافأف األصؿ بقاء : ما الدليؿ عمى ىذه القاعدة

، في الصالة شيئاً  الذي يجد اهلل بف زيد في الرجؿ الحديث المخرج في الصحيحيف حديث عبد: مف األدلة دعندنا عد
ه وءنتقض وضاثـ وقع لو شؾ ىؿ ، ئمتوضإنساف يصمي  ،(3)((ال ينصرؼ حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحاً ))قاؿ: 
صمى -حالو النبي فأ، ((حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحاً ينصرؼ ال )): يقوؿ -صمى اهلل عميو وسمـ-ي فالنب ،أو ال

 .أف طيارتو متيقنة فال ينصرؼ عنيا إال بيقيف: -وىو دليؿ عمى ىذه القاعدة- عمى أمر -اهلل عميو وسمـ
 .لوسوسةوىذه القاعدة مف أنفع ما يكوف لعالج ا

 :عز وجؿ-باهلل  االستعانةثنيف بعد ا عالجيا الناجع بأمريف الوسوسة
 .بالعمـ: األوؿ

 .بقوة اإلرادة: الثانيو 
ـ لكف ما عنده قوة إرادة ـ ال يفمح، يفشؿ عنده عم قوة اإلرادة، : ضية تحتاج إلى عالج بيذه الطريقةفالق، وقوة إرادة بال عم

ـ ، ذلؾب فيتقوى، تصار عمى الشيطافان النفس يعتبرىا خطوة إلى األماـ فييا مع منازعة  يعيدالويعتبر كؿ مرة  نية الثاث
 مرةفيحتاج إلى معاودة المحاولة ، أكثر مف ذلؾ يرجع خطوة فال يتراجع القيقر يعتبر فإذا أخفؽ في مرة ، ثالثةالثـ 

 .أخرى
، األولى المرحمة هىذ، ال يعيدأنبدأ معو  في البداية، نبدأ معو باألمور األساسيةيعني نحف وطريقة معالجتو معروفة 
ىؿ أعدت صالة : فيأتيني بعد أربعة أشير، بعد أربعة أشير مثاًل، ال تعيد وتعاؿ أشير ةويستمر عمييا لمدة أربع

قطعت المرحمة األولى في العالج، نبدأ في أنت  جيد: نقوؿ، لكف نفسي أتعبتني، ال ما أعدت: ؟ يقوؿاأو وضوءً 
 .المرحمة الثانية

 ما ىو؟الفقو ، دة وتحتاج إلى فقوتحتاج إلى إراأنيا : فالحاصؿ
ـ الفقو حفظ ىذه القواعد أنت متطير فال تنصرؼ : نقوؿ، لؾ شيء أثناء الصالة طرأ" اليقيف ال يزوؿ بالشؾ": مف أعظ

 .إال بيقيف
شؾ ال": ما غسمت يدي، نقوؿ ربماأنا : قاؿ، أبعدما توض" العبادة بعد الفراغ منيا ال يؤثرالشؾ في : "عندنا قواعد أخرى

 ."بالعبادة بعد الفراغ منيا ال يؤثر
النقطة ىي  هوىذ، ما يدري، شكاؾ، ي عنده وسوسةذلااإلنساف  ،"تعتبر لـإذا كثرت الشكوؾ ": عندنا قاعدةكذلؾ 

مسح رأسو ىؿ ؟ أو ما غسمياوىؿ غسؿ يده بالطيارة ؟ ه أو الءنتقض وضو الصالة ىؿ ا عندو ؟ بوؿ أو شيء طاىر
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ذا كثرت ىذه الوساوس لـ فإ، اجد   أشياء كثيرة؟ أو ما كبر لإلحراـىؿ كبر ؟ لفاتحة أو ما قرأىؿ قرأ ا؟ أو ما مسحو
 أسجد لمسيو؟ : ال يسجد لمسيو، يقوؿإنو تعتبر حتى 

بإذف اهلل - شفيمبتمى بالوسوسة القواعد إذا حفظيا ىذا اإلنساف  يناؾف، تسجد لمسيو، السيو لغيرؾما  ،ال :قوؿن
 .معيا قوة اإلرادة إذا وجد -عز وجؿ-
 .يعاف اإلنساف عمى ىذاأف مكف مو 
 .(4)((فال ينصرؼ حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحاً ))بف زيد: عندنا ىذا الحديث حديث عبد اهلل  فإذ

 .(5)عند مسمـ -رضي اهلل تعالى عنو- ىريرةحديث أبي مف وعندنا نحوه 
ا، فميطرح الشؾ وليبف عمى ما ا أـ أربعً ـ صمى ثالثً إذا شؾ أحدكـ في صالتو، فمـ يدر ك)): وأيضًا عندنا حديث

 .(6)((استيقف
ا، ا أـ أربعً فمـ يدر كـ صمى ثالثً )) :الركعاتوىذا الحديث في الصالة في عدد ، الحديث األوؿ في الطيارة الحظ

ىذا متيقف ، ا ثالثأنيفاليقيف  اأو أربعً  اصمى ثالثً  شاؾ   ،ما ىو؟ىنا اليقيف  ((فميطرح الشؾ وليبف عمى ما استيقف
فيذا الحديث صريح ، ركعة وزد، عتبرىا ثالث ركعاتا، طرح الشؾا: فنقوؿ، ةلكنو شؾ في الرابع، اثً أنو صمى ثال

  .ىذه القاعدة وتصحيحيا ثباتإ في
ـ  وأخبره  -صمى اهلل عميو وسمـ-ؿ النبي ألما س -رضي اهلل تعالى عنو-وكذلؾ في باب الصيد حديث عدي بف حات

ف رميت الصيد فوجدتو بعد يـو )): فيما قاؿ -صمى اهلل عميو وسمـ-فالحاصؿ قاؿ لو النبي ، أرض صيد أنو في وا 
ـ أو يوميف ميتابي فظرمى ىذا ال، اميتً و يعني وجدت ،(7)((أو يوميف ليس بو إال أثر سيمؾ فكؿ ، اً نفمت فوجده بعد يو

ـ ، ليس فيو إال السيـ ـ يقع في مانيشو سباعتل بنص حديث ، كؿ: لونقوؿ ففي ىذه الحالة ، اغرقً في موتو تسبب ء ، ول
: ؿايق نتقؿ عنووىذا صيد فال ي  ، ذي أصابوألف األصؿ أنو مات بيذا السيـ ال؛ -صمى اهلل عميو وسمـ-رسوؿ اهلل 
ربما أو ل، تو جمطة فماتاءج -خوؼال- أو أنو مف الروع، فمات و جاءه أزمة قمبية مف كثرة الجريلربما أن! احتماالت

ـ تركو ماتخنقو حتى فأحد  ومسكأ األصؿ أنو مات بسبب ، ال يمتفت إليو االحتماؿىذا ، و احتماالت هىذ، ال: نقوؿ، ث
 .اإلصابة، بسبب ىذه الرمية ىذه
، نجاسة في ىذا المكاف أو ال وقعت ىؿ شككنا ،"في وجوده فاألصؿ عدمو شيء شككناكؿ ": عمى ذلؾ نقوؿ بناءً و 
 .األصؿ عدمياف

يف أصمي؟ أ: ناس زارىـ قاؿأيف أصمي؟ إذا جاء إلى أ: لناس في بيوتيـ لربما يتحرج يقوؿامف أو  ر مف النساءكثي
ـ أف ،؟، أنت متأكد أنو فيو نجاسةأخشى أف يكوف فيو نجاسة: قاؿ، أخي في أي مكاف يا صؿِّ  ؟ نجاسة ىنا عندؾ عم
 ف األصؿ في ىذه األشياء الطيارة؟ أللماذا، ألصؿ أف تصميا، ىذا السؤاؿ ال يشرع لؾ: نقوؿ، أحتاط أنا فقط، ال: قاؿ
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 (، وىذا لفظ البخاري.1929) برقـوما يؤكؿ مف الحيواف، باب الصيد بالكالب المعممة، 



 .فال ينتقؿ عنيا إال باليقيف، -كما سيأتي-
و إنساف أقرضؾ مااًل ثـ نسيت ىؿ أعطيتو أ" ال يزوؿ بالشؾ اليقيف"، "كؿ شيء شككنا في وجوده فاألصؿ عدمو"
 ،وربما لـ تعطني، ربما أعطيتني، ال أتذكر: اؿالماؿ؟ ق ىؿ وفيتؾ ىذا: وقابمتو وسألتو ثـ بعد ذلؾ أتيت، وتعط لـ
اًل وىو صغير سرؽ مف المتجر الفالني ماتذكر أنو إنساف ، ي نعوؿ عميو؟ األصؿ أنو لـ يعطواألصؿ الذ ىو فما

أنا : يقوؿ، األصؿ أنؾ لـ ترجعو: ونقوؿ لف ، أذكر ىؿ أرجعت ليـ قيمتو أو الولكف ال: يقوؿ، مثاًل أو أياـ سفيو
أذكر ىؿ أرجعتو أو لـ  أخذت مف المسجد مصحفًا وال ،أتذكر ىؿ أرجعتو أو لـ أرجعو وال، مف فالف قمماً استعرت 

  ؟ ا نقوؿ لوفماذ، أرجعو
البناء عمى ، "البناء عمى األقؿ ه فاألصؿدكؿ شيء شككنا في عد"، و"في وجوده فاألصؿ عدمو شككنا كؿ شيء"

تبني عمى : ؿنقو  ؟ماذا تصنع، شككت في عدد الركعات، ةأشياء كثير  وىذا في، العدد لةأاليقيف وىو األقؿ في مس
أنؾ صمت  تأخذ باألقؿ: نقوؿف؟ شككت ىؿ صمت عشرة أو تسعة، ة أياـعشر صياـ ، عميؾ نذر األقؿوىو اليقيف 
ـ فتسعة  ـ مف رمضاف وال  أنا عمي  : إنساف يقوؿ، خرآتأتي بيو ـ ىذه األياـأأيا سأؿ تذا وى ، أدريالمف زماف  ،دري ك

 كيؼ أصوـ؟ ،أدري كـال  اأياـ مف رمضاف كثيرة جد   ؼ فعمي  سو  أ ،ما كنت أقضي: قوؿت ،اعنو النساء كثيرً 
 عف خمسيف يوماً أف األمر ال يقؿ  ةمتيقن أنت   ،تماماً  ومن تتيقنيف أنت   ىناؾ قدر: طرفيف المعادلة ىكذا عمى: نقوؿ
   اذا نقوؿ ليا؟ فم ،تدريال ىي ؟ لكف ىؿ تبمغ الستيف أو ال تبمغ، شؾ ما فييا هىذ اخمسيف يومً أف  متأكدة، مثال
، فيو حسف االحتياطمف باب  ذلؾ ف فعمتإما زاد ال يمزمؾ لكف و : فنقوؿ ؟وما زاد، الخمسوف الزمة وفي ذمتؾ: نقوؿ
، ذمتؾي ىي ف: نقوؿ، عشر سنوات، ست سنوات، دة خمس سنواتأزكي لم كنت أنا ما: إنساف يقوؿ، ال يمـزلكف 
: يقوؿ ،؟طيب والزائد، فيذا يمزمؾ، قطعاً ىي ال تقؿ عف كذا: قوؿي؟ ما القدر الذي تتيقنو: قوؿن ،ال أدري كـ: يقوؿ

لكف ، ف ما فييا شؾخمسي: يقوؿ؟ ما الذي تتيقنو: نقوؿ، اأو خمسيف ألفً ا، تبمغ ستيف ألفً  ،ي كـ تبمغ الزكاةأنا ال أدر 
لكف ال نستطيع ، لذمتؾ أأبر كاف و ف فعمتإوما زاد فيو مف باب األحوط ، مسوفخلامزمؾ ي: ىؿ تبمغ الستيف؟ نقوؿ

  .إلزامؾ بيذا
لميدي وال يذبح  سنة وىو يأخذ األمواؿ مف الحجاجلمدة أربعيف : وفيقول هؤ ب حممة في الحج يسأؿ أبنارجؿ صاح

 ما حكـ ىذا الرجؿ؟، أربعيف سنة، ياً ىد
 .ىي في ذمتو وتخرج مف تركتو: نقوؿ

قطعًا ىذا ال : ، تقولوفما تتيقنونو: نقوؿ ليـ ،حاج مف ألفي يقربما  هوعند ة؟ أربعيف سنال ندرينحف كـ نخرج ف
ـ الفالنييشؾ فيو أنو ال  ئة اأربعم: قد يقولوف مثالً ، لمذمة أأبر فيو ما زاد و ، خراجوإىذا يمزـ : نقوؿ، متيقنيف، قؿ عف الرق

نحف ال نستبعد أنيا : نقوؿ ؟،لكف ما زاد، مدة أربعيف سنةى معمية حسابية بسيطة إذا قمنا بعم، ال نشؾ فييا هألؼ ىذ
ف لـ ا  و  ،حسف ف فعمتموه فيو، إئة ىذا مف باب األحوطائة والخمسماما بيف األربعم :نقوؿ، ئة ألؼاتصؿ إلى خمسم

  .ألنو غير متيقف ؛تفعموه فال يمـز ذلؾ
 .ياألمثمة التي نعايشوقؿ مثؿ ذلؾ في كثير مف ا

وىذا ، الشؾ ىنا يكوف عمى الوىـ عرؼ أفن نحف ؟ىؿ ىذا بإطالؽ" ليقيف ال يزوؿ بالشؾا"أف  االقاعدة صريحة جد  
ال يمتفت  بالمائةخمسيف ، بالمائةأربعيف ، ىذا ال يمتفت إليو، بالمائةثالثيف ، شؾال بالمائة ةنسبة عشر ، ال شؾ فيو



: فنقوؿ، "اليقيف ال يزوؿ بالشؾ"ىر القاعدة فإذا تمسكنا بظا؟ أو ال يمتفت إليو ىؿ يمتفت إليو بالمائةلو كاف تسعيف ، يوإل
، أحياناً  بؿ يعمؿ بالظف الراجح، ف ىذا ليس عمى إطالقوأكف الواقع ل، ال عند الجزـ والتيقف تماماً إما ننتقؿ مف اليقيف 

": القواعد الجامعة": في كتابو -هللحمو ار -؟ عندنا قاعدة وذكرىا المؤلؼ متى، الراجح إلى الظفيف اليقمف  وينتقؿ
 ،"اليقيف ال يزوؿ بالشؾ"األصؿ " بقاء ما كاف عمى ما كاف"؟ اآلف ما ىو األصؿ ،"إذا قويت القرائف قدمت عمى األصؿ"
 وصمنا إلى مرحمة اليقيف؟نا نأ ىؿ معنى ىذا قويت القرائفإذا ، "صؿئف قدمت عمى األافإذا قويت القر "

ن، ال: الجواب   "؟ إذا قويت القرائف قدمت عمى األصؿ: "نقوؿ لماذا، راجح ىو ظف ماوا 
 ؟ى ما كاف ولـ ننتقؿ عنو إلى غيرهلماذا بقينا عم ،ألننا وقفنا مع األصؿ حيث لـ نجد دليالً 

تقؿ معيا مف فيمكف أف ين، الما أنو وجدت دالئؿ وقرائف قويةلكف ط، ينا عمى األصؿبق، لعدـ الدليؿ الناقؿ: نقوؿ
: لو جاءؾ إنساف وقاؿ لؾ، تريد أف تدرؾ الصالة تتوضأ اآلف أنت: -وأمثمة كثيرة-مثاؿ ، خرآ ألصؿ إلى حكـا

ىؿ تستطيع ؟ تماماً  -عز وجؿ-سبغتو كما أمرؾ اهلل أو  وأف الوضوء قد بمغ مبمغ بالمائةئة الحظة ىؿ أنت اآلف متيقف م
ىؿ يجوز لؾ أف تفعؿ ، باغ بغمبة الظفسحصؿ اإل: ؟ تقوؿؿماذا تقو لكف ، الالجواب ؟ بالمائةئة انعـ م: تقوؿأف 
قد تحققت  وىو أف الطيارة، خرآنتقمنا منيا إلى حكـ افكيؼ ، األصؿ عدـ تحقؽ الطيارة، تأ؟ األصؿ ما توضىذا

 .فيذا صحيح، بظف غالب؟ وحصمت
شؾ أحدكـ في صالتو  إذا)): -رضي اهلل عنو-الحديث الذي أخرجو الشيخاف حديث ابف مسعود وىو : خرآمثاؿ 
ـ صمى ثالثًا ك لـ يدر)): الحظ في الحديث األوؿ، ف(8)((ثـ يسجد سجدتيف، ليسمـثـ ، ليتـ عميو، و الصواب فميتحر  
ويسجد ، ثـ ليسمـ، ليتـ عميو، و الصواب تحر  فمي)): قاؿ وىنا، ما استيقف((عمى  وليبف  ، فميطرح الشؾ، اأـ أربعً 
 .بالظف الراجح أخذ ((الصواب تحر  ))لي: ثالحدي فيذا، لمسيو ((سجدتيف

 ؟ ىؿ بيف الحديثيف تعارض
الظف عند وجود غمبة اليقيف إلى تارة نعمؿ بالػظف الغالب إذا قويت القرائف ننتقؿ مف ، تعارض اليس بينيم: الجواب

كوف حينما ي، ر ممتبساً األم حينما يكوفوذلؾ ، تارة نبني عمى اليقيف ونزيد ركعةو ، ونحو ذلؾ، وجود قرائف، ىذا الظف
نؾ أنيا في ظو ، فحينما جمست امامً إمثاًل أنت اآلف تصمي ، عمى الظفحينما لـ يتبيف لنا شيء يغمب ، مستوياً  اشك  

إنما ىو ، ليس عف يقيف غالباً ال ؟يقيف فقيامؾ ىذا ىؿ ىو ع، ت مباشرةمفق! سبحاف اهلل: ؾئالرابعة قاؿ لؾ مف ورا
ـ ، عف ظف راجح  ت الناس؟ لكف لما سمعوىؿ فعالً أسقطتيا أو ال؟ الركعة أسقطت ىذه نت أحياناً تفكر كيؼأو بؿ تقو

بالخطأ  االتفاؽووقع ، أخطئواوقع عندؾ أنؾ أنت المخطئ وأف ىؤالء جميعاً ال يمكف أف يكونوا قد  !سبحاف اهلل: يقولوف
ىؿ ىذه  وقع عندؾ شؾو أنت تصمي اآلف  ،؟ليقيفعمى ا تبف   ـلماذا ل، فبنيت عمى ظف راجح، بيذه الصورة عندىـ
نسألؾ ، ال ؟ةنعتبرىا الثاني :دائماً تبني عمى اليقيف وتقوؿىؿ ؟ جمس لمتشيد أو الثالثة ماذا تصنعالثانية فأىي الركعة 

صواب تتحرى ال، ىذا الظف الراجح لؾ أف تبني عميوإذا وجد عندؾ ؟ نحو ذلؾو  أمارات   يتحر  ،ظف راجح قويىؿ لديؾ 
فيكوف ىذا ىو ، و نحو ذلؾإذا كاف األمر متقاربًا أو ممتبساً أ؟ ، لكف متى نبني عمى اليقيفةرىا الثانية أو الثالثوتعتب

 .المخرج
                                                           

(، ومسمـ، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب 401، برقـ )كتاب الصالة، باب التوجو نحو القبمة حيث كافأخرجو البخاري،  -8
   (.572السيو في الصالة والسجود لو، برقـ )



فيؿ ننتقؿ  ،"األصؿ بقاء ما كاف عمى ما كاف" إذا تعارض األصؿ والظاىر، تعارض األصؿ والظاىر: عندنا أيضاً 
ماذا ، أو نحو ذلؾ، ماؿ فالفرجؿ أنو قد غصب ماؿ فالف أو سرؽ إذا جاء شاىداف يشيداف عمى ؟ عنو إلى غيره
 ؟ عدوؿ ـنصنع إذا ى

ـ ىذيف  ،"اليقيف ال يزوؿ"و ،مع أف األصؿ ما ىو؟ براءة الذمة، بيا نأخذ، الشيادة هنقبؿ ىذ ىؿ نحف متيقنوف مف كال
، يادةبأخذ ىذه الش -عز وجؿ-اهلل  وقد أمر، لكف شيد العدوؿ، لسنا بمتيقنيف، أبداً ، ال؟ بالمائةئة االشاىديف م

، وبراءة الذمة، "األصؿ بقاء ما كاف عمى ما كاف"و، ىو ىذافالظاىر ، عمؿ بالظف الراجحىو نا بالشيادة فعمم  ، وبقبوليا
إف كاف عميو دليؿ ف ىؿ عميو دليؿ شرعي أو ال؟، ماذا نصنع؟ ننظر في ىذا الظاىر ا تعارض األصؿ والظاىرفإذ

فيذا ، فالشيادة معتبرة شرعاً ، [282:البقرة] }َواْسَتْشِهُدوْا َشِهيَدْيِن من رَِّجاِلُكْم{ مثؿ شيادة الشيود شرعي قبمنا بو
 .فنقبؿ ىذا الظاىر، ىر عميو دليؿ شرعي أمرنا اهلل بوالظا

فيي ، فرأسيا بيف حجري خضوقد ر  ، ط بدمياالجارية التي كانت تتشح   ؿأحينما س، -صمى اهلل عميو وسمـ-النبي و 
 أف: برأسيا فأشارت ،-رجؿ مف الييود- ((فالف قتمؾ؟)): -صمى اهلل عميو وسمـ-النبي  سأليا، في الرمؽ األخير

أخذ ؟ -صمى اهلل عميو وسمـ-فماذا فعؿ بو النبي ، قالت: نعـف ((؟فالف قتمؾ)): السؤاؿ مرة ثانية ميياثـ أعاد ع ال،
  ؟وىو يقتميا -وسمـصمى اهلل عميو -النبي  رآهىؿ ؟ شيود جد، ىؿ و  ،(9) اقتمو بمثؿ ما قتمي رأسو ووضعو بيف حجريف و

 ؟نتقمنا منيا إلى الظاىر، ما ىو الظاىرالكف ، الذمة األصؿ براءة، ال
ال حاجة  أنو مؽ األخيرفي مثؿ ىذه الحالة عند الموت والر  -ىذا عمى قوؿ بعض الفقياء-الظاىر أف ىذا اإلنساف 

بمنا قولو عمى خالؼ فق، لصوابفال يقوؿ غير ا، فميس لو طمع وال حاجة، نقطعتاقو في الدنيا قد ألف عالئ؛ لو بالكذب
، وكذا، خر معو سكيف وعمى ثيابو دـآو ، مقتوال الو وجدنا إنسانً : يقولوفيذكروف أشياء الفقياء ، في بعض الصور

 .اف الظاىر عميو دليؿ شرعيا إذا كيذ، فاعمى خالؼ في ىذ، قرينة قوية عمى أنو ىو الذي قتموفيذا 
ذا كاف الظاىر ليسو  ، اآلف إنساف صمى إذا كاف الظاىر ليس بحجة شرعاً ، وفينا ال يمتفت إلي عميو دليؿ شرعي ا 

وأنؾ ، األصؿ أف الصالة بذمتؾ: ؟ ىؿ نقوؿ لوفماذا نقوؿ لو؟ عًا أـ صمى ثالثاً ىؿ صمى أرب: وبعد الصالة شؾ
ؿ العبادة عمى الوجو لكف الظاىر أنو فع، صؿاألىذا ؟ وأف ذمتؾ لـ تبرأ، ب بياومطال وؿ عنيائومسمحاسب عمييا 
  .فماذا نقوؿ؟، رض األصؿ مع الظاىراعفت، الذي أمر بو

إذا أفطر اإلنساف  وىكذا، قدمنا الظاىرف، أصؿ وظاىرتعارض ، العبادة بعد الفراغ منيا ال يؤثرأف الشؾ في : القاعدة
ـ  ؟ ما ىو األصؿ، قد غربتبعد وجود قرائف أف الشمس   ،ربتغصر شؾ ىؿ غربت الشمس أو ما العوفي إنساف صائ

فينا ما الذي ، ًئاوال يرى شي اشمسً  يرى الالظاىر أنيا غربت ، فهفأفطر لوجود قرائف قوية عند األصؿ  ،؟تعارض  
ال ينتقؿ عنو  ،"ال يزوؿ بالشؾاليقيف ": ينتقؿ عنو إال باألصؿ عمى قاعدة فال، بقاء النيار؟ ىو األصؿ؟ ما والظاىر

، لس في الغرفة وال تنظر إلى الشمس؟ أنت جاغمبة الظف ما ىي، نعمؿ بغمبة الظفلكف ىنا يمكف أف ، إال باليقيف
، أحيانًا يكوف ولد الجيراف، و ويحياناً يمتبس أحيانًا يكوف رادأ طيب ىذا المؤذف لكف مجرد ما سمعت المؤذف مباشرة

                                                           

كتاب الديات، باب إذا قتؿ في (، 6877) وبرقـ ،(5295) برقـ واألمور، الطالؽ في اإلشارة باب الطالؽ، كتاب البخاري، أخرجو -9
 المحددات، مف وغيره بالحجر القتؿ في القصاص ثبوت باب والديات، والقصاص والمحاربيف القسامة كتاب مسمـ،و بحجر أو بعصا، 

 .(1672) برقـ بالمرأة، الرجؿ وقتؿ والمثقالت،



              .غمبة الظفب ،؟و بغمبة الظفأفيؿ عممنا بأذاف المؤذف عماًل باليقيف ؟ اًا يكوف المؤذف مخطئً ! وأحيان؟ليس كذلؾأ
ؿ ىذا عمؿ في، لكف جاءؾ وأخبرؾ وأنت تصدؽ خبره، وأحياناً ما تتوقع أنو أذف، ف  أذ  : قاؿ، إذا جاءؾ إنساف وأخبرؾ
 ؟ باليقيف أو بغمبة الظف

أفطرنا يومًا في يوـ غيـ عمى عيد : "الحديثما في ك، قيف إلى غمبة الظفنتقؿ مف اليفيجوز لؾ أف ت، بغمبة الظف
ـ  -صمى اهلل عميو وسمـ-رسوؿ اهلل  ـ النبي ، طمعت الشمسث ، (10)بقضاء ذلؾ اليوـ -صمى اهلل عميو وسمـ-فما أمرى

 .مع أف األصؿ بقاء النيار
 ماذا يصنع؟ ؟ و لـ يطمعطمع الفجر أىؿ  نساف إذا شؾاإلاآلف  ،وىكذا في أمثمة

نتفاء التكاليؼ عف المكمفيف ااألصؿ : "يقاؿ وىكذا، حفيأكؿ ويشرب حتى يعمـ طموع الصب، األصؿ بقاء الميؿ: نقوؿ
 ".دليؿل إال

فماذا ، ف قطرة مف البوؿ خرجتأو كأ، حس برطوبةأ، إنساف يصمي و "اليقيف ال يزوؿ بالشؾ: "عمى قاعدةأمثمة وىذه 
 يصنع؟ 

 .خالص تنصرؼ مف الصالة: قوؿنتأكد  لكف لو، "اليقيف ال يزوؿ بالشؾ": نقوؿ
 لنوـ ناقض لموضوء أو مظنة النقض؟ا، ىؿ النوـ

ًا وغاب عف وعيو في فمو أنو ناـ مستمقي، حدث وىو نائـ وىو ال يشعرنو قد ي  أل؛ لكنو مظنة النقض، ليس بناقض
فينا غالب الظف ، أو في غير المسجد، تمكنًا في المسجد مثالً قاعدًا م لكنو لو ناـ، مف جديد أتتوض: فنقوؿ، النوـ
 .فنبقى عمى األصؿ وىو الطيارة، حدثلـ يأنو 

؟ ىذا كالـىؿ  تنحنحماذا؟ إذا  ب مفالكالـ يتركو ، الكالـ في الصالة ال يجوز، والنفخ واألنيف في الصالة ةالنحنح
 ؟ ايعتبر كالمً ىذا ىؿ ، أنيف أو نفخ إذا صدر منو

فوجود ، -عز وجؿ-فالصالة في األصؿ أنيا صحيحة إذا أداىا اإلنساف كما أمره اهلل ، ال نتيقف أف ىذا كالـنحف 
 .ال نبطؿ بو الصالة األشياء التي ال نتيقف أنيا كالـىذه 

 ؟ فماذا نقوؿ لو، أو ينفخ في الصالة، أو يتنحنح في الصالة، يصمي وىو يئف مف المرض
  .صحيحة الصالة

  .فسب أباه وجده -صمى اهلل عميو وسمـ-بيت النبي  آؿ مف ساف وتياوش مع واحدلو جاء إن
 ،-صمى اهلل عميو وسمـ-ىو النبي ؟ مف جده في النياية، سب جده ،مف أىؿ البيتىو الذي إنساف سب ىذا الرجؿ 

صمى اهلل -النبي  ال يظف بو أنو يسب اإذا كاف رجؿ مسممً ، مف ىو، كذاو ، القرائفو ف نحف ننظر في ىذا الساب لك
نما يسب جده ىو ، -عميو وسمـ وأف ، -صمى اهلل عميو وسمـ-ىذا زنديؽ ويقتؿ لحؽ رسوؿ اهلل  :فيؿ نقوؿ، فقطوا 
 ا؟ىؿ نطبؽ عميو ىذ؟ كفر -صمى اهلل عميو وسمـ-سب النبي 

 .وال ينتقؿ عنو إال بيقيف، ثابت فإسالمو، ال: الجواب
 ىؿ نسارع ونكفر ىذا اإلنساف؟، كفر ف صدر منو أشياءإنسا، لة تكفير المعيفأوىنا أيضًا مس

                                                           

، باب إذا أفطر في رمضاف ثـ طمعت الشمس،  -10  (.1959) برقـأخرجو البخاري، كتاب الصـو



، نتسرع في تكفير أحد مف المسمميف نتحرز في ىذا وال ولذلؾ، مو ثابت فال ينتقؿ عنو إال بيقيفألف إسال؛ ال: الجواب
لكف ال يدري  ،و بقعة نجاسة، لو أنو تيقف أف في بيتالموانع وانتفاءفالبد مف وجود الشروط "، اليقيف ال يزوؿ بالشؾ" ػف

  فماذا يصنع إذا أراد أف يصمي؟، أيف ىي
 .وليس عميو شيء، ويصمي في أي مكاف يتحرى

 ماذا نقوؿ لو؟ ؟ أو ما تمزموىؿ تمزمو الزكاة  شاؾ  ، أو الكفارة عميو، مف شؾ في وجوب الصالة والزكاة
 .ال تمزمؾ: نقوؿ

 ؟مغ أو لـ يبمغىؿ ب؟ شخص شؾ ىؿ الصالة الزمة لو
 .نو لـ يبمغاألصؿ أ

 .األصؿ بقاء شعباف :فنقوؿ، ا مف شؾ في دخوؿ شير رمضافوىكذ
 ؟مف شؾ في دخوؿ شير شواؿو 

 .فما تفطر، األصؿ بقاء رمضاف: نقوؿ
ـ التاسع ش ماذا يصنع؟ -عنو ويسألوفالناس  ووىذا دائماً يقع في- ءوعاشورا ءطيب مف شؾ في تاسوعا ؾ ىؿ ىذا اليو

 ؟فعؿماذا ي، أو العاشر
، فتصـو التاسع والعاشر، ياـ يـو الشؾ الذي جاء النيي عنووليس ىذا مف ص، أو تحتاط، بأس أف تتحرى ال: ؿنقو 

الصوـ يـو ))أف ب ويمكف أف تأخذ بالظاىر، فتكوف صمت العاشر والحادي عشر، فمربما التاسع ىذا يقع العاشر
 .(11)صمى اهلل عميو وسمـ- وىكذا فيما دؿ عميو حديث رسوؿ اهلل، ((تصوموف، والفطر يـو تفطروف

ـ أمواؿ محرمة لكف  ةناس معامالت ماليأإنساف يتعامؿ مع  عندىـ ، محرمةال يدري ما عيف ىذه األمواؿ ال، شاؾوعندى
 ؟ فماذا يصنع، ةعندىـ سيارات كثير ، ال يدري أي ىذه، يارة مسروقة وىـ يبيعوف السياراتس

يكوف ذلؾ مف ث ـ  ال و ، فال يمنع ذلؾ وجود سيارة عندىـ، تحت أيدييـألنيا ؛ مواليـ أنيا ممؾ ليـاألصؿ في أ: نقوؿ
 .لمنع التعامؿ معيـ اسببً 

 واألرِض والثياِب والِحجارةْ *** واألصُل في مياهنا الطهارْة 
 .عمييا دة السابقة يغني عف الكالـوشرح القاع، تابعة لمقاعدة السابقةه ىذ
، الحجارة، األقمشة، المباس، الثياب، يذه األعياف الموجودة، والذواتف، ىذا األصؿ فييا" ألشياء الطيارةاألصؿ في ا"

 ما األصؿ فييا؟، المياه
ـ إال، األصؿ فييا الطيارة : نحف نقوؿ، حراء تنتابو السباع لربما الكالب، ىذا ماء في الصبيقيف فال ينتقؿ عف ىذا الحك

، ةالماء طيور ال يغيره شيء إال ما غمب عمى ريحو أو طعمو أو لونو بنجاس، إال بيقيف عنيااألصؿ الطيارة فال ينتقؿ 
، الكمب ومثؿ لعاب، ونحوه، كالبوؿ، إال ما دؿ الدليؿ عمى نجاستو ىرةالتي نشاىدىا األصؿ أنيا طا شياءألفكؿ ىذه ا

، أو نحو ذلؾ، أو رطوبة الخنزير، نزيرأو شعر الخ، جمد الخنزير :مثؿ، خالؼ بيف العمماء في بعض األشياءعمى 
 .كؿ لحمو وروثوؤ ال ي اوكذلؾ بوؿ م

                                                           

ـ تفطروف -11 ، باب ما جاء في أف الفطر يو ـ )أخرجو الترمذي، كتاب الصـو ـ تضحوف، برق (، وصححو األلباني 697، واألضحى يو
 (.224في سمسمة األحاديث الصحيحة، برقـ )



لكف باقي األشياء كيؼ ، ي نجاستياأو يقع الخالؼ ف، اء محصورة قد نتفؽ عمى أنيا نجسةأف ىناؾ أشي: المقصودف
 ؟ننظر إلييا

 ؟ما حكمو، ممسجدل تمشيفمثاًل ما يخرج مف الحماـ مف الفضالت وقع عمى ثوبؾ وأنت ، عمى أنيا طاىرة
 .ألف األصؿ في األشياء الطيارة؛ طاىر: نقوؿ

 ؟وما إلى ذلؾ، وأبواليا أرواث اإلبؿ والغنـ
 .طاىرة وعندنا ما يدؿ عمى أنيا، طاىرة: نقوؿ
ف األصؿ في األشياء إإذ ، كميا طاىرة، النباتات، المعادفأنواع ، أنواع المفروشات، أنواع األقمشة، األلبسة أنواع
 .فال ينتقؿ عنيا إال بيقيف، ارةالطي

 والنفِس واألمواِل لممعصومِ *** والمحوِم  واألصُل في األبضاعِ 
 فافَهْم هداك اهلُل ما ُيَملُّ *** تحريُمها حتى يجيَء الِحلُّ 

 عندناو  ،رظالمنع والح واألمواؿ المعصومة، بائح والعبادات والدماء المعصومةاألبضاع والذفي  األصؿ: "ىذه قاعدة
، األصؿ األصؿ في الذبائح كذلؾ، رظالحو ، لكف األصؿ في العبادات المنع األصؿ في العادات الحؿ: قاعدة ىي

 .األصؿ عف ىذا ما لـ يوجد دليؿ ينقمنا، األمواؿ والدماء المعصومة المنع في
 ؟ ما ىي األدلة عمى ذلؾ

 .(12)((في أمرنا ىذا ما ليس منو فيو رد ف أحدثم)): يقوؿ في العبادات - عميو وسمـصمى اهلل-النبي  :األدلة كثيرة
َفَمن َكاَن َيْرُجو ِلَقاء َربِِّه َفْمَيْعَمْل }، [21: الشورى] َأْم َلُهْم ُشَرَكاء َشَرُعوا َلُهم مَِّن الدِّيِن َما َلْم َيْأَذن ِبِه المَُّه{}: واهلل يقوؿ

فاألصؿ ، فاهلل ال يعبد إال بما شرع، أي صواباً  {َعَماًل َصاِلًحا}، [110: الكيؼ] َحًدا{َعَماًل َصاِلًحا َواَل ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِِّه أَ 
سواء كاف ذلؾ مف ، يتعبد ربو بيا ةال يخترع عبادو ، ةبمعنى أف اإلنساف ال يبتكر عباد، المنعالحظر و في العبادات 

 ئال ينش، ال يغير في صفتياو ، يزيد في العباداتال ، مف ذلؾ ئاً فال يبتكر شي، ار المعينة بحاؿ أو زماف أو مكافاألذك
ألف األصؿ في العبادات المنع ؛ رعت في مكاف معيفش   ف  إ زمانيا وال مكانيافي وال ، وال يغير في صفتيا، أصؿ عبادة

 .جؿ جاللو-وليس ألحد أف يشرع مع اهلل ، مباشرة -تبارؾ وتعالى-تمقى مف اهلل ي  بمعنى أف التشريع ، رظوالح
ويطمؽ عمى ، ويطمؽ أيضًا عمى الجماع، ضع يطمؽ عمى الفرجالب  " المنع األبضاع والمحوـفي األصؿ "ؾ ىنا وكذل
 .وكذلؾ في الذبائح، التحريـ" األصؿ في األبضاع المنع"ػف، العقد

 :الشؾ الذي يطرأ عندنا بالنسبة لمذبائح واألبضاع لو صورتاف
 .الشؾ في النوع: الصورة األولى
 .الشؾ في توفر الشروط: نيةوالصورة الثا

كيؼ األصؿ فييا اإلباحة،  -يعني النكاح- الذبائح واألبضاع في ألف األصؿ؛ أما الشؾ في النوع فإنو ال يؤثر
 .؟مف شاء أيعني يط ؟اإلباحة

، محرمات األخوات والعمات والخاالت، لما ذكر اهلل في الزواج أنواع الإنما المقصود التزوج، ليس ىذا ىو المقصود
                                                           

األقضية، باب (، ومسمـ، كتاب 2697) برقـأخرجو البخاري، كتاب الصمح، باب إذا اصطمحوا عمى صمح جور فالصمح مردود،  -12
 .(1718) برقـنقض األحكاـ الباطمة ورد محدثات األمور، 



اإلنساف شؾ أف فمو ، [24:النساء] َوُأِحلَّ َلُكم مَّا َورَاء َذِلُكْم{}: قاؿ خرهآإلى ، وبنات األخت واألخوات مف الرضاعة
 ؟فماذا نقوؿ لو ما حكـ التزوج مف أخت زوجة أبي؟: وقاؿ

 .يجوز: نقوؿ لو
 ما الدليؿ عمى أنو يجوز؟: يقوؿ
 أنو يجوز ما وراء ىذه، فاألصؿ الجواز، [24:النساء] مَّا َورَاء َذِلُكْم{ ل ك ـلَّ َوُأحِ }: ألف اهلل قاؿ؛ األصؿ الجواز: نقوؿ

 .األنواع مفالمحرمات 
 ؟قاعدة أف األصؿ في األبضاع المنعما ىو المقصود بال

ىذا ، اع  د ما فيو ،ال: قالوا ،اأريد ولي  : قاؿ ليـ، امرأةى ىذا إنساف أراد أف يعقد عم، لو شؾ في تحقؽ الشروط: نقوؿ
: شترطىذا ي  ، ال: يقوؿ، ولي بدوفياىا إزوجؾ وف: نيقول، في الصيؼ عند بعض مف يسافروف اثيرً زواج يحصؿ ك

، ىذا ولييا: فجاءوا لو بإنساف قالوا، ا بوليتأتو أف البد ، (13)((ذف ولييا فنكاحيا باطؿإنكحت نفسيا بغير  ما امرأة  ي  أ))
  ؟ فماذا نقوؿ ،و الفعال أوالرجؿ شاؾ ىؿ ىذا ولييا 

  .األبضاع المنعفي األصؿ : نقوؿ
إذا راعينا  يتزوج مف النساء ما شاءو أن، ألف األصؿ الحؿ ،أو ما تحؿ ،اءشؾ أف ىذه المرأة تحؿ لو ابتدىو ما الحظ 

، شؾ في أىمية الشيود، فيذا اإلنساف شؾ في تحقؽ الشرط؟ ، ليس كذلؾأ، عف التزوج منيف -عز وجؿ-ما نيى اهلل 
  فماذا نقوؿ؟، شؾ في الولي

فما يتزوج اإلنساف ، فاحتاط ليا الشارع، ألف األصؿ في األبضاع المنع ؛يعتبر ىذا العقد إال بيقيفاألصؿ أنو ال : نقوؿ
ـ عميو : أحد الناس يسأؿ، تفؽا مايفك المرأة  هوىذ، فجاء رجؿ طيب، باإلعداـرجؿ متزوج عنده زوجة ومحبوس ومحكو

ـ بفسخ وال بتطميؽ إطالقاً و ، وزوجيا حي، فتزوجيا يافأراد أف يحسف إلي، يت عرضة لمضيعةوبق، عندىا أوالد ـ يحك ، ل
وىذا ، إلييا ناحساإ: قاؿ؟ ىذا كيؼ فعمت  ، ليا اآلف ىو مقيـ معيا ىو زوج: ويقوؿ، ىي باقية عمى عصمة الزوج

ذف ولييا إأنا تزوجتيا ب: يقوؿ، بضاع المنعاألفي األصؿ ، يجوزىذا ال : نقوؿ، انتيى، باإلعداـالزوج محكوـ عميو 
 ؟ في عصمة زوج كيؼ تتزوجيا يى: قوؿن، شروطوبال

، وىو إنساف ال يسجد هلل سجدة، والد ىذه البنت يفتنيا في دينيا: يقوؿ، بعض الناس يسألوف في بعض البمدافوأحياناً 
ويذىب ، يخطفياف، وىي امرأة طيبة وصالحة، ويمنعيا مف الحجاب، إال اسمو اإلسالـوال يعرؼ مف ، عفيؼ الجبية

لكف ىؤالء الناس ، صاحب الشأف لـ يسأؿ، ويسألوف عف حاالت واقعة، ويتزوجيا، ااىيا  يتفؽ ىو و ، ويتزوجيا، بيا
 ؟ عرفوه يسألوف عف حكـ ىذا التزوج فيذلا

ما يقدـ ، -التحريـ- فاألصؿ في األبضاع المنع، ؟ياىاإف زوجؾ م  ، ؟كيؼ تزوجت  ، باطؿ ،ىذا التزوج ما يصح
ىربت مف قد فتكوف ، فتنتو ليا في دينياو مف ظمـ ىذا الولي وعسفو  أف ينقذ ىذه الفتاة بحجة أنو يريد اإلنساف عميو

الحظ الجيؿ كيؼ يوقع ، ىبت تعيش مع رجؿ بالحراـ والسفاحوذ، وما إلى ذلؾ، أباىا يعيرىا في دينياألف ؛ بيتيا
                                                           

 عميو اهلل صمى- اهلل رسوؿ عف النكاح أبواب كتاب والترمذي، ،(2083) برقـ الولي، في باب النكاح، كتاب داود، أبو وأخرج -13
 األلباني وصححو ،(1879) برقـ بولي، إال نكاح ال باب النكاح، كتاب ماجو، وابف ،(1102) برقـ بولي، إال نكاح ال جاء ما باب ،-وسمـ
 (.3131) برقـ المصابيح، مشكاة في



 .تعيش مع رجؿ بيذه الطريقة لحةصاطيبة امرأة متحجبة ، صاحبو
 :الذبائح ،سواء في األبضاع أو في الذبائح، فر الشروط ال مف جية حؿ األنواعالنظر في ىذه القاعدة مف جية تو  ذاً فإ

ـ أكؿ الببغاء: ؿ إنساف قاؿألو س، مف الطيورا لو وجدنا نوعً  تاب والسنة أف الببغاء في الكخاص ؟ عندنا دليؿ ما حك
  ؟أكميا جوزي
 ؟ أكؿ الببغاء؟ فماذا نقوؿ فما حكـ، بما ال تعرؼ أصاًل في بالد العرب، ولر ال

، ض جميعاً ر ألف اهلل خمؽ لنا ما في األ؛ األصؿ الحؿ: فنقوؿ، وقع أو السؤاؿ أو المبس عف النوعالحظ الشؾ ىنا 
عف كؿ ذي ناب مف السباع،  -مـصمى اهلل عميو وس-نيى رسوؿ اهلل ": إنما يحرـ ما حدده الشارعف، متف عمينا بذلؾاو 

ـ أكؿ الوبر: مخالب، لو سأؿ إنسافالببغاء ليست مف ذوات ال ،(14)"وعف كؿ ذي مخمب مف الطير بو ي يشذلا ما حك
 رافة وعف أكؿ الوبر ماذا نقوؿ لو؟ما عندنا دليؿ عف أكؿ الز ؟ األرنب؟ وما حكـ أكؿ الزرافة

 .يجوز: نقوؿ
 ؟ عمى الجواز ما الدليؿ

 .ا ليس مف الخبائثوىذ، متف عمينا بإباحة الطيباتاو ، ماتأف اهلل حدد المحر : لدليؿ عمى الجوازا: نقوؿ
 ؟ نقوؿ لو ماذاغ والجعالف والخنافس وما إلى ذلؾ؟ ما حكـ أكؿ الوز : لكف لو قاؿ لنا إنساف

 ؟ المخالبأو ذوات لكف ىؿ ىذه مف ذوات األنياب ، ما عندنا دليؿ
 .لمستقذراتال، لكنيا مف ا: الجواب
 .ما ثبت الضرر فييا: لو قالوا
ـ الخبائث والشرع، ىي مف األمور المستقذرة: نقوؿ سمـو ، وىكذا إذا كاف الشيء ثبت أنو مضر، يحؿ الطيبات ويحر

ـ األخطإنساف: ؿ سأوما عدا ذلؾ فيو حالؿ، لو ، وأشياء مف ىذا القبيؿ  ؟ بوط الذي في البحر أو طائر البحرما حك
ت البحر البحرية وحيوانا، جوز أكمياإذًا ي، يست مف ذوات المخالب وال مف ذوات األنيابل، ألصؿ الحؿا: نقوؿ لو

 ؟ ه القاعدةلكف متى نقوؿ ىذ، المنع في الذبائح األصؿ: الشؾ في النوع ال يقاؿ دعن إذاً ، كميا تجوز أصالً 
، قطع الحمقوـ مع قطع األوداج مثالً : في تحقؽ الشرط، شرط الذبيحة مثالً معروؼ إذا كاف الشؾ في الشرط، الشؾ

 .أو قطع الودجيف، فأحد الودجي
 ندري ىؿ ال، لو جئنا ووجدنا ذبيحة ف كانوا يختمفوف في التفاصيؿا  ىا الفقياء و يذكر أف شروط الذبيحة : فالحاصؿ
 ؟فماذا نقوؿ أو أنيا لـ تذبح ىي ذبحت

لت النبي أحينما س ىذا األصؿ ىؿ يعارضو حديث عائشة، المنع حتى يثبت فعاًل أنيا ذبحت ئحاألصؿ في الذبا
ـ أعف  -صمى اهلل عميو وسمـ- ـ بالمح ـ ناس يأتوني بقولو:  -صمى اهلل عميو وسمـ-النبي  وجيناف، شرؾبحدثاء عيد وى
 ؟ا األصؿفيؿ يعارض ىذ  تدري يسموف عمى الذبيحة أو الال، (15)((وكموا سموا أنتـ))

                                                           

 الطير، مف مخمب ذي وكؿ السباع، مف ناب ذي كؿ أكؿ تحريـ باب الحيواف، مف يؤكؿ وما والذبائح الصيد كتاب مسمـ، أخرجو 14-
 (.1934) برقـ
 حسيف محققو وقاؿ ،(2019) برقـ سننو، في والدارمي ،(3174) برقـ الذبح، عند التسمية باب الذبائح، كتاب ماجو، ابف أخرجو - 15
 ".صحيح إسناده: "الداراني سدأ سميـ



األصؿ في أفعاؿ ": وىي قاعدة أخرىأو خر آوعندنا أصؿ ، لمسمميفألف ىؤالء مف ا؛ -إف شاء اهلل-ال يعارضو : يقاؿ
ف كانوا حدثاء ا  ف و و ىؤالء مسمم: فنقوؿ، الحظ األصوؿ كيؼ تتقابؿ، وأنيا عمى الوجو الشرعي، "المسمميف السالمة

عمى  فإذا وقع الشؾ بقينا، واألصؿ فييا السالمة، عمى الوجو الشرعيي أفعاليـ أنيا لكف األصؿ ف، باإلسالـعيد 
 .صؿاأل

، تعذيب لمحيوافوفييا ، الطريقة فييا قسوة هوىذ، أصاًل أعارض ذبح ىذه األشياءأنا : لكف لو جاءنا إنساف وقاؿ
 قوؿ؟فماذا ن حة ال ندري ىؿ ذبحيا أو ما ذبحيابذبي لنا وجاء، بالصعؽ الكيربائيالمفروض أنيا 

 .رظوالح األصؿ في الذبائح المنع: نقوؿ
َوَطَعاُم الَِّذيَن }": في ذبائح أىؿ الكتاب الحؿاألصؿ ": خرآي واقعنا المعاصر قد يعارضو أصؿ ىذا األصؿ اآلف ف

ال ، الذبائح: بو المراد اآليةلكنو قطعًا في ىذه ، وغيرىا، الطعاـ يشمؿ الذبائح[ 5: المائدة] ُأوُتوْا اْلِكتَاَب ِحلٌّ لَُّكْم{ وا 
َوَطَعاُم الَِّذيَن ُأوُتوْا }بػ لكف المقصود، منو أنو ال خالؼ في جواز األكؿ الذي يعممونو -الخبز–معموـ أف الكيؾ ف

 فإذا شككنا ىؿ ذبحوىا أو ال؟، في ذبائح أىؿ الكتاب أيضًا الحؿ األصؿ: أنو ذبائحيـ، فيمكف أف يقاؿ{ اْلِكتَابَ 
ـ الحؿ، لكف إذا قوي الظفاألصؿ في ذبا: فنقوؿ نما يصعقوفجاءت عندنا قرائف أن، فينا نتوقؼ ئحي ـ ال يذبحوف وا  ، ي

 .اعي القواعد السابقةنر  -إذا قويت القرينة-فعند ذلؾ نبدأ 
 ؟ القاعدة شيء في الشؾ في الذبائح ى مف ىذهستثن  ىؿ ي  و 

 قمت   ((وسميت فكؿإذا أرسمت كمبؾ )): -وسمـصمى اهلل عميو -، الدليؿ عميو قوؿ النبي ستثنى باب الصيدي: نقوؿ
ـ تسِـّ ، فإنؾ إنما سميت عمى كمبؾ، ال تأكؿ)): فقاؿ؟ خرآفأجد معو كمباً  : أرسؿ كمبي-السائؿأي –  ((خرعمى اآل ول

 .بيحالم   فإنو ال يأكؿ، فالشؾ وقع ىنا في خرآف في باب الصيد وجد كمبو مع كمب اآل، (16)متفؽ عميو
فاذكر اسـ اهلل، فإف وجدتو قد قتؿ فكؿ، إال أف تجده  إذا رميت سيمؾ)): حيففي الصحي حاتـبف  كذا حديث عدي

إذا وقع الشؾ في المبيح لكف  ،الحؿ األصؿ في الصيدينا ف، (17)((قد وقع في ماء، فإنؾ ال تدري الماء قتمو أو سيمؾ
 .ننا ال نأكؿ منوفإ، خرآالمعمـ أو قتمو كمب  ىؿ قتمو ىذا السيـ أو قتمو ىذا الكمبىو و 

 حتى يجيَء صارُف اإلباحةْ *** واألصُل في عاداتنا اإلباحْة 
ر فال يشرع منيا إال ظاألصؿ في العبادات الح: "يقوؿ" القواعد الجامعة"في  -رحمو اهلل-نص القاعدة عند المؤلؼ 

 ". ورسولواهلل وواألصؿ في العادات اإلباحة فال يحـر منيا إال ما حرم"، "اهلل ورسولو وما شرع
 حتى يجيَء صارُف اإلباحةْ *** واألصُل في عاداتنا اإلباحْة 

 .في الكالـ عمى البيتيف السابقيفى الشطر األوؿ مف البيت عما منً ضتكممت وقد 
 حتى يجيَء صارُف اإلباحةْ *** واألصُل في عاداتنا اإلباحْة 
، وجواز أنواع المركوبات، الناس سواء الرجاؿ أو النساءبيا فاألصؿ جواز األلبسة المتنوعة وألواف الزينة التي يتزيف 

ـ ومناسباتيـايفعمونو في زو  عادات الناس مما ؾ أيضاً وكذل إذا خال  أنو يجوز ،حة، األصؿ في ىذه العادات اإلباجاتي
                                                           

 برقـ(، وفي كتاب البيوع، باب تفسير المشبيات، 5476) برقـأخرجو البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب صيد المعراض،  -16
 (.1929) برقـ(، ومسمـ، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكالب المعممة، 2054)

 (.1929) برقـ، باب الصيد بالكالب المعممة، كؿ مف الحيوافكتاب الصيد والذبائح وما يؤ أخرجو مسمـ،  -17



ذا كاف ذلؾ إ، أو التشبو بالفساؽ، أو التشبو بالكفار، أو تشبو الرجؿ بالمرأة، مثؿ تشبو المرأة بالرجؿ مف المحظور
ـ لبس الساعة: يقوؿ، لو جاء إنساف يسأؿ ذلؾ فاألصؿ اإلباحة ادوما ع، أو العادية ةالديني مف خصائصيـ   ؟ما حك

 .األصؿ في العادات اإلباحة، ال شيء في ىذا: نقوؿ
 ؟ ما حكـ لبس النظارة: لو جاء إنساف قاؿ

باح لنا ما في األرض أألف اهلل ؛ األشياء هى جواز ىذدليؿ خاص عمإلى ، ما نحتاج عادات اإلباحةاألصؿ في ال: نقوؿ
كوف يكأف  ،أو ثبت ضرره، خاص في تحريمو دليؿإال إذا كاف الشيء قد ورد فيو ، متف عمينا بيذه اإلباحةاو ، جميعاً 

ؾ إذا ، وكذلاستعمالوفإنو ال يجوز ، فيو ضرر يؽ التي تضعيا المرأة لمزينةىذا النوع مف المساحأو مثال ىذا الشيء 
  .فمثؿ ىذا ال يجوز، راؼسا  و كاف فيو إضاعة لمماؿ 

فمو كانت ، خرهآإلى  (18)((لعف اهلل الواصمة والمستوصمة، والواشمة والمستوشمة)): ذلؾ إذا كاف فيو تغيير لخمؽ اهللك
  .ألنو تغيير لخمؽ اهلل؛ ال يجوز: نقوؿ ،ال يفعمونو لمزينة: فيقاؿ، مف عادات الناس هىذ

، أو دلت األدلة العامة عمى تحريمو، أو مما ورد الشرع بتحريمو بخصوصو، إذا سممت مف ىذا الضرر ياءوباقي األش
، فيو عفو ما سكت عنو، الناسولطفو في ، -عز وجؿ-ومف سعة رحمة اهلل ، وىذا مف سعة الشريعة، جوزت انيفإ

 ؟ ما حكـ حمؽ شعر الرقبة: فمثاًل لو جاء إنساف يسأؿ يقوؿ
 .ألنو مسكوت عنو؛ كاؿ فيوال إش: نقوؿ

 ؟شعر الساقيف أو الذراعيفلالمرأة إزالة ما حكـ 
 .ما سكت عنو فيو عفو، اإلباحةاألصؿ فيو ، ىذا مسكوت عنو: نقوؿ

 .الممبوسات ما لـ يشتمؿ عمى محـر وقؿ مثؿ ذلؾ في أنواع
 ؟ أنواع األحذية؟ ه العمامة؟ العقاؿذما حكـ لبس ى: تقوؿ
، كالتشبو بالكفار ماكؿ ىذا جائز : نقوؿ ـ يشتمؿ عمى محـر أو تعري المرأة أماـ ، أو نحو ذلؾ، أو التشبو بالفساؽ، ل

 .أو نحو ذلؾ، أو أماـ النساء، أو أماـ األجانب، محارميا
 :خروكذا البيت اآل

 الذي في شرعنا مذكورْ  غيرُ *** وليس مشروعًا من األموْر 
 .قميؿ قبؿالقاعدة التي شرحتيا  ذهى" ي العبادات المنعاألصؿ ف: "وخالصة القاعدة فيو، وىذا شرحتو

 الذي في شرعنا مذكورْ  غيرُ *** وليس مشروعًا من األموْر 
 .[21: الشورى] }َأْم َلُهْم ُشَرَكاء َشَرُعوا َلُهم مَِّن الدِّيِن َما َلْم َيْأَذن ِبِه المَُّه{

 ؟أو الىؿ شرع مف قبمنا شرع لنا  :وال يظير أف مقصود المؤلؼ ىو 
ـ الشيخ تقي الديف ابف تيمية  هنقؿ ىذ -اهللرحمو -ألف المؤلؼ   اإلسالـ، وشيخ -رحمو اهلل-القاعدة والتي قبميا مف كال
ـ عمى ىذ ـ واضح وصريح هتكم ، والعادات األصؿ فييا الحؿ، ر والمنعظفي العبادات الح وىو أف األصؿ، القضية بكال

األصؿ في العبادات : "ا قاعدةيذكر معي، "األصؿ في العبادات الحؿ: "اعدةني قيع، ي يذكر معوذالىو  عادةً  اىذو 
                                                           

باب تحريـ فعؿ الواصمة ، والزينة المباس، كتاب مسمـ(، و 5937) برقـ، باب الوصؿ في الشعرأخرجو البخاري، كتاب المباس،  -18
 (.2124) برقـ، والمستوصمة



 :فال يفيـ مف قولو، "رظالح
 الذي في شرعنا مذكورْ  غير*** وليس مشروعًا من األموْر 

 :أو عمى قوؿ الشافعي، عمى قوؿ الجميور، إال إذا جاء في شرعنا ما يخالفو أف المقصود أف شرع مف قبمنا شرع لنا
شرع مف "رح ىذه القاعدة وىي ولذلؾ لف أش، ، ليس ىذا المقصود(19)"ليس بشرع لنا إال ما أقره شرعنا مف قبمناشرع "

 .شرحتيا عند الكالـ عمى البيتيف قبمو هوىذ"، رظاألصؿ في العبادات الح": إنما المقصود، "..قبمنا
 ُحكِم لمزوائدِ واحكْم بهذا ال*** وسائُل األموِر كالمقاصِد 

ـ وليمتيـ القواعد وأشرفيا وأنفسيا وأنفعيا يحتاجيا الناس في يوم قاعدة شريفة مف أجؿ   هىذ" األمور كالمقاصد ؿوسائ" ي
 اعتادعبارة مختصرة ب" القواعد الجامعة": القاعدة في كتاب هذكر ىذ -رحمو اهلل-والمؤلؼ ، في عباداتيـ وعاداتيـ
 .في البيت خالصة القاعدة التي هىذ" اصدالوسائؿ ليا أحكاـ المق: "العمماء أف يعبروا بيا

 ؟القاعدة هما الدليؿ عمى ىذ
َذِلَك ِبَأنَُّهْم الَ ُيِصيُبُهْم َظَمأٌ َوالَ َنَصٌب َوالَ َمْخَمَصٌة ِفي َسِبيِل الّمِه }: يقوؿ عف المجاىديف -عز وجؿ-اهلل  :أدلة كثيرة

 َناُلوَن ِمْن َعُدوٍّ نَّْيالً ِإالَّ ُكِتَب َلُهم ِبِه َعَمٌل َصاِلٌح ِإنَّ الّمهَ الَ ُيِضيعُ َأْجَر اْلُمْحِسِنينَ وَن َمْوِطًئا َيِغيظُ اْلُكفَّاَر َوالَ يَ ئُ َوالَ َيطَ 
 اُنوْا َيْعَمُموَن{َسَن َما كَ َواَل ُينِفُقوَن َنَفَقًة َصِغيَرًة َواَل َكِبيَرًة َواَل َيْقَطُعوَن َواِدًيا ِإالَّ ُكِتَب َلُهْم ِلَيْجِزَيُهُم الّمُه َأحْ * 

، وما يناليـ في طريقيـ ف تكتب وىـ في طريقيـ إلى الجيادخطوات المجاىديأف يذا ذكر فيو ف، [121-120:التوبة]
 .ى والتعب والجوع والعطش يكتب ليـاألذ مف

 الشاىد ،[12:يػػس] َقدَُّموا َوآثَاَرُهْم{ ِإنَّا َنْحُن ُنْحِيي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما}: سػفي سورة ي -تبارؾ وتعالى-في قولو وكذلؾ 
 .َوآثَاَرُهْم{}: قولو

 ؟َوآثَاَرُهْم{}بػ ما المقصود
إذا مات اإلنساف انقطع عنو )): -صمى اهلل عميو وسمـ- قوؿ النبيل؛ ما تركوه :أي َوآثَاَرُهْم{}: بعض العمماء يقولوف

 .(20)((، أو ولد صالح يدعو لوعممو إال مف ثالثة: إال مف صدقة جارية، أو عمـ ينتفع بو
 .ىذا ىو المشيور، اآلثارفيذه 

ـ في تفسير  التي يخطونيا  االخط :أي َوآثَاَرُهْم{}: أف قولو: شاىد ىنا عمى ىذا القوؿلا اآلية وىووذىب بعض أىؿ العم
َنْحُن ُنْحِيي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب  ِإنَّا}، وما إلى ذلؾ، لى العمـإ، إلى الجياد في سبيؿ اهلل، العبادةإلى أماكف ، إلى المساجد

 .افتكتب ليـ ىذه الخط َما َقدَُّموا َوآثَاَرُهْم{

 :وفي لفظ، (21)((ا إلى الجنةاهلل لو بو طريقً  سمؾ اعممً  بوا يمتمس ومف سمؾ طريقً )) :ومما يدؿ عمى ذلؾ الحديث
 .(22)((ا إلى الجنةسيؿ اهلل لو بو طريقً ))

                                                           

 اإلسالمي الفقو أصوؿ في والوجيز ،(192: ص) والفق أصوؿ في ومذكرة ،(369: ص) األصوؿ عمى الفروع تخريج: انظر -19
(1/277.) 

 (.1631) برقـ، باب ما يمحؽ اإلنساف مف الثواب بعد وفاتو، كتاب اليباتأخرجو مسمـ،  -20
 (.354) برقـ سننو، في والدارمي ،(394) برقـ مسنده، في القضاعي الشياب أخرجو -21
 (.2699) برقـ، باب فضؿ االجتماع عمى تالوة القرآف وعمى الذكر، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفارأخرجو مسمـ،  -22



يأتي مف مكاف ، الةال يترؾ صأو ، وكاف ال تخطئو صالة، عف المسجد اكاف بيتو بعيدً  جؿ الذيالر  وكذلؾ في حديث
إني ، لمسجدما يسرني أف منزلي إلى جنب ا: فماذا قاؿ الرجؿ؟ قاؿ؟ حماراً  اشتريتلو : فقالوا لو، بعيد عمى قدميو

جمع قد )): -ى اهلل عميو وسمـصم-ؿ النبي فقا، المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أىميأريد أف يكتب لي ممشاي إلى 
 .(23)((اهلل لؾ ذلؾ كمو

ـ خرج إلى المسجدفتوضأ إذا  وذلؾ أنو : وذكر فيو، صالة الرجؿ في الجماعة: خروكذلؾ الحديث اآل  أحسف الوضوء ث
 .(24)وحطت عنو خطيئة، فع بيا درجة ر  خطوة إال لـ يخط   ال يخرجو إال الصالة

 .خطواتو إلى المسجد تكتب لوف
 :فإذ

 ُحكِم لمزوائدِ واحكْم بهذا ال*** وسائُل األموِر كالمقاصِد 
 "؟حكـ بيذا الحكـ لمزوائدا"ػبما المقصود 

 .والمواحؽ لمعبادة عنى التوابعيالزوائد 
 لمعبادة؟ما ىي التوابع والمواحؽ 
د الجياد ىؿ يكتب عوالتبعات والعناء الذي يمحقو بذىب لمجياد الرجوع ؟ يكتب لوع ىؿ الرجو  اآلف ذىب إلى المسجد

؟ العناء رجوعو إلى بيتو ىؿ يكتب؟ ذىب إلى الحج رجوعو ىؿ يكتب العمـ ب؟ ىذا اإلنساف جاء لطملو أو ال يكتب
 لو؟كتب تىؿ  الطريؽ في الرجعةفي المصروفات التي يصرفيا و 

 .تكتب لو، نعـ: الجواب
 األشياء تكتب حتى في الرجعة؟ هما الدليؿ عمى أف ىذ

، ىميني أريد أف يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أإ: قاؿ الذي الرجؿ األنصاريالدليؿ حديث 
 .صريح فيذا، (25)((قد جمع اهلل لؾ ذلؾ كمو)): ولو قأقره ب -صمي اهلل عميو وسمـ-فالنبي 

 .(26)((فمة كغزوةق  )): الذي أخرجو أبو داود بإسناد صحيحوكذلؾ الحديث 
 ؟((ةو كغز  ةفمق  )): ما معنى

 .و يكتب لو أجره فيو كذىابو لمغزورجوعو مف الغز 
 .عمييار ويؤج، فإنيا تكتب لإلنساف األمور المترتبة عمى العبادة مف المواحؽ فإذف

 ؟حد أو أنيا عمى أنواعوىؿ ىذه التوابع لمعبادة عمى نوع وا
 .عنيا نوع متولد منيا ناشئ: ىي أنواع

 .مسجد البد أف يرجعإذا ذىب إلى المثؿ ؛ ياونوع مف لوازم
                                                           

 (.663) برقـ، باب فضؿ كثرة الخطا إلى المساجد، كتاب المساجد ومواضع الصالةخرجو مسمـ، أ -23
باب فضؿ ، المساجد ومواضع الصالة، كتاب مسمـو (، 477) برقـ، باب الصالة في مسجد السوؽ، كتاب الصالةأخرجو البخاري،  -24

 (.649) برقـ، اعة وانتظار الصالةوباب فضؿ صالة الجم، صالة الجماعة وبياف التشديد في التخمؼ عنيا
 سبؽ تخريجو. -25
(، 6625) برقم(، وأحمد في المسند، 2487) برقم، -تعالى-باب في فضل القفل في سبيل هللا ، الجهادأخرجه أبو داود، كتاب  -26

 (.2248) برقمإسناده األلباني في صحيح أبي داود،  وصحح



رجع مف الحج وأصيب  فمثالً ؛ سواء كانت صالحة أو سيئة، ما تؤثره ىذه األعماؿ ذلؾ فإف وأما النوع المتولد منيا
ـ والطريؽ والتعب والحرب نفمونزاباإل التي ة الجراح ،عمييار فيؤج، طاعةنفمونزا متولدة عف سفر الإلىذه ا، سبب الزحا

 .ة عنوئشان، متولدة مف ىذا الجياد، تصيب المجاىد ىي مف جياده
المشقة يؤجر عمييا و ، ىو في عبادة، يؤجر عمييا ،تولدة مف ىذه العبادةم هفإف ىذ؛ تحصؿ لو أثناء التعمـ والمشقة التي

  .أجرًا زائداً 
ومف ، العبادة كميا مف لواحؽ هفيذ، وما إلى ذلؾ، رة بالماء الباردالطيا؛ تمحقو مع العبادة التي المشقة وكذلؾ أيضاً 

ـ المقاصد" ػف، مف لوازميا يكوفنيا ما م، و منياا عنيا متولدً  ئاً منيا ما يكوف ناشف، ثارىاآ بعض العمماء " الوسائؿ ليا حك
 طيبفقط،  دنا مقاصد وعندنا وسائؿعن: يقولوف، -زوائد– ولواحؽ وسائؿ ومقاصد ياما يجعم، ثنائية ةيجعؿ القسم
 ؟نيا قبؿ قميؿي تكممنا عتلاوالزوائد ىذه 

 .مف جممة الوسائؿ هىذ: واقال
وكذلؾ أيضًا ، إذا كانت الوسيمة إلى حراـ يأثـوقد ، نحف نعرؼ أف الوسيمة يؤجر عمييا، االصطالحة في شاح  ال م  ف

ـ المقاصدا وبيذا نعرؼ أف، ويترتب عميو، ما ينشأ عف ذلؾ ف يكوف وسيمة أو أف يكوف أ إما أف العمؿ، لوسائؿ ليا حك
 صارت القسمة كـ؟، محؽ بالوسائؿف مف الزوائد التي ت  ، أو أف يكو وداً مقص

 .ثالثة أقساـ
 .أو نيى عنو، المقاصد ىي ما أمر الشارع بو
ـ اإلدارة ، باعتبار ووسيمةً ، قصوداً باعتبارألف الشيء يكوف م؛ وتسميتيا بالمقاصد أمر نسبي مثمما نقوؿ مثالً في عم

فتح ما ىي وسائؿ التعميـ؟ ، إذا نظرنا إليو باعتبار أنو غايةالتعميـ : مثالً  ،وسيمةأحيانًا نختمؼ ىؿ ىذا ىدؼ أو 
 .والتعميـ مقصد، تعتبر وسائؿ هفيذ، ى ذلؾوما إل، سمعيةالشرطة األ، المساجد، طباعة الكتبو  المدارس

  التعميـ لماذا نتعمـ؟و 
 .ؿمنعوالتعميـ وسيمة حتى ، العمؿ صار غايةا إذً ، نتعمـ مثاًل لنعمؿ

 ماذا نعمؿ؟ل، العمؿ يي ىتلالو نظرنا إلى الغاية األخرى و 
 .والجنة -عز وجؿ-اهلل  رضانعمؿ لتحصيؿ 

غاية باعتبار  تارة يكوف وسيمة باعتبار ما فوقو، وتارة يكوف -سمو ما شئت-الحظ أف الغاية أو اليدؼ أو المقصد ف
 ؟لماذا تفعؿ ىذا: لو قمنا، في الشارعيجري  اجدنا إنسانً و لو جئنا و ، وما يوصؿ إليو، ما تحتو

 .وتجديد النشاط، وحفظ الصحة، الوزف فيؼمف أجؿ تخ: قاؿ
 .يةوحفظ الصحة غا، المشي ىذا وسيمة فإذ: قمنا
 يد النشاط لماذا؟وتجد؟ لماذا يا أستاذ حفظ الصحة: لو سألناهو 

 .مثالً  السعادةأجؿ تحصيؿ : مف لكف قد يقوؿ لؾ، فقط: قوؿ لؾيس إذا كاف ىذا غاية ىمو
 .وغاية باعتبار، صار وسيمة باعتبار، وسيمة لحفظ السعادة حفظ الصحة فإذ



خير وأحب إلى اهلل مف المؤمف  ويالمؤمف الق)): -جؿعز و - جؿ أف أعبد اهللأأنا أحفظ الصحة مف : خر يقوؿآ
لى ما تحتو، غاية ووسيمة بالنظر إلى ما فوقو فيكوف الشيء، (27)((الضعيؼ  .وا 

 ؟لماذا نظرنا إلى ما فوؽ الحج نحف نحج لو، والسفر إلى الحج يعتبر وسيمة، مقاصد، الحج مقصد: عندنا فإذ
 .اهلل إلى رضاصار الحج وسيمة ف إذ، -عز وجؿ-اهلل  اتحصيؿ رضل

طرؽ الوسائؿ ىي الو ، فيذه تعتبر مقاصد عتبار الطرؽ المؤدية إلييابا يياإذا نظرنا إل أف مأمورات الشارع: فالحاصؿ
  .إلى المقاصد ،إلى ىذه المطموباتا التي يتوصؿ بي

: أمثمة عمى الغايات والوسائؿ، والمطموب ىذا ىو الغاية، اسطة التي يتوصؿ بيا إلى المطموبىي الو  الوسيمة فإذ
 ، ما حكـ السفر إلى الحج؟اإلسالـوركف مف أركاف ، الحج واجب

 .اً السفر إليو يكوف واجبو ، بفالحج واج، حكـ المقاصد يالألف الوسائؿ ؛ واجب
 ما حكمو؟حج التطوع و 

 .سنة
 ؟ما حكـ السفر إلى حج التطوع

 .سنة
 .وسيمة المباح مباحة، ، وسيمة الواجب واجبةةوسيمة المسنوف مسنونف إذ

 التجارة ما حكميا؟
 .مباحة
 ؟تكوف التجارة كيؼ

 .تفتح متجرًا مثالً 
 ؟ ما حكـ فتح المتجر

 .مباح
 .ألف الغاية مباحة؛ ةالوسيمة مباحف إذ

مف أجؿ ، فيوويجمس ىو بنفسو ، ؽ النساء وال حاجة لو بو إطالقاً لكف أنا سمعت أف بعض الناس يفتح متجراً في سو 
 ألي غرض؟؟ ألي غاية ففتح المتجر ىنا، صطياد النساءا

 جار؟يودفع الماؿ فيو واإل فما حكـ فتح المتجر، لغرض محـر
 .كمو حراـ

 اإلنساف ىذا المحؿ؟حكـ تأجير ىذا ما 
 .ال يجوز، حراـ

 .ختمؼ الحكـ باختالؼ المقصداكيؼ  الحظف
الغاية واجبة ، ا كانت مباحة صارت الوسيمة مباحة، ولمحرمت الوسيمة ية محرمةفمما كانت الغا، فالوسيمة تابعة لو

                                                           

 (.2664، برقـ )قوة وترؾ العجز واالستعانة باهلل وتفويض المقادير هللباب في األمر بال، كتاب القدرمسمـ، أخرجو  -27



د الكفار مف غير قامة في بالاإل، الغاية المكروىة وسيمتيا مكروىة، غاية مستحبة الوسيمة مستحبةال، الوسيمة واجبة
 حاجة ما حكميا؟

 .مف غير عذر شرعي، ال تجوز
 ؟ذاكر ودفع األمواؿالسفر إلى اإلقامة ىناؾ وشراء الت

 .جوزيال 
 ؟والفجور والرذيمة والكفر والعري ما حكـ السياحة في بالد الفسؽ

 .ال تجوز
 السفر إلييا؟

 .ال يجوز
 لماذا ال يجوز؟

 .محـرإلى أمر نو وسيمة أل
 ؟حكمياما الصالة الفرض 

 .واجبة
 المشي إلييا ما حكمو؟

 .واجب
 ؟صالة الجمعة

 .واجبة
 ؟إلييا المشي
  .واجب

 ؟لمشي إلى الصالة صالة الجمعةباىؿ ورد األمر مف الشارع 
اَلِة ِمن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر المَِّه{}: نعـ  .[9: عةالجم] ِإَذا ُنوِدي ِلمصَّ
 .َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر المَِّه{}: بدليؿ الشارع ،ذلؾ بواسطة الشارع فنعمـ، طمبيا الوسائؿ أحيانًا ينص الشارع عمىف

 ما الدليؿ؟، واجب مثاًل المشي إلى صالة الجمعةف، أف الوسائؿ ليا حكـ المقاصد: ونعمـ ذلؾ أيضًا بالقاعدة ىذه
 .ىذا بالنص َعْوا ِإَلى ِذْكِر المَِّه{َفاسْ }: عندنا دليالف قولو :نقوؿ

 ".المقاصد الوسائؿ ليا حكـ": وىي، وعندنا بالقاعدة
 ؟توابع المعصية ىؿ ىي كذلؾ، و والتوابع ليا حكـ الوسائؿ، ذا في الطاعات وفي المعاصيى فإذ

 ثـ في الرجوع؟آرجوعو ىؿ ىو أيضًا ، إنساف سافر ألمر محـر، توابع المعصية
 .ال: قولوفبعض العمماء ي

؟ ختالط األنساباما يمحقو تبعات ، دتثـ ول، فحممت، امرأة بالحراـ أرجؿ وط، نشأ عنوو  ما تولد عف فعمو المحـرو 
 ؟الفرشر يذتق

 .عمييا يذه المتولدة عف معصيتو يؤاخذف، يمحقو



ويقع في أعراض  ،في الديف ـتيك، كتب مقالة سيئة، سيئاً  ألؼ كتاباً ، وصار الناس يتناقمونياة، بدع رجؿ بث
ـ عف حمؽ القرآففصار الن، لمفتنة مدارس مؽ القرآفح  : ويقوؿ، الصالحيف عد ولده فيذا كؿ مف أب، فاس يبعدوف أوالدى
 .وىكذا، ألف ذلؾ نتج عف كتابتو؛ عميو نصيب مف الوزرالكاتب 

ـ الواجب إال بو فيو واجب ال ما"وىو أف ، هقاعدة ليا تعمؽ بيذ ؾىنا  ".ترؾ المحرـ إال بتركو فتركو واجب يتـ ال وما، يت
 ن درىمَ  تركه جميعُ  وجوبَ ***  رىم يَ المحرَّ  وما به تركُ 

 ". يترؾ المحـر إال بو فتركو واجبال ما، ال يتـ الواجب إال بو فيو واجب ما"
 "؟ال يتـ الواجب إال بوا م": ما معنى

 .ال يتـ الواجب ما: العمماء يعبروف
 .الوجوب ال يتـ ما: وتارة يقولوف

 :ال يتـ الوجوب إال بو أنواع ما
 .ونوع ليس بمقدور لممكمؼ، نوع مقدور لممكمؼ

 :والمقدور لممكمؼ نوعاف
ـ الوجوب إال بو ما": فمثالً اآلف حينما نقوؿ، ونوع ليس بمطالب بو، نوع مطالب بو ، طوؽ المكمؼب نوع ليس، "ال يت

 ؟تزوؿ الشمس ؿتجعأنت الذي ؟ ؾيدفي ىذا ، يتـ وجوب الظير إال بزواؿ الشمس ال
 .فيذا لست مطالبًا بو، ال، الجواب

 و ال؟أ اتجمع نصابً أف تقدر ، الزكاة ال تجب إال ببموغ النصاب ،لكف ال يطالب بو، ونوع داخؿ تحت مقدور المكمؼ
 حتى تجب عميؾ الزكاة؟ اتجمع نصابً أف ؾ فيؿ يجب عمي، تستطيع جمع نصاب

 .ال: الجواب
ـ الوجوب ، والطيارة شرط، دخوؿ الوقت شرط، الطيارة لمصالة :مثؿ لب بوقدرتؾ وأنت مطا ونوع داخؿ تحت لكف ال يت

 و.إال ب
ـ الواجب إال بو فيو واجب ما": يقاؿأف والعبارة األدؽ  ـ الوجوب ما:  نقوؿال ،"ال يت ، التفصيؿذا حتى ما نحتاج ى، ال يت

 خرجأو ت، تسجؿ في حممة، تشتري تذكرة، أف تسافربيتـ إال  ما، ، الحج واجب"ال يتـ الواجب إال بو فيو واجب ما"
 .فيو واجب بو إال ال يتـ الواجب ما، يجب عميؾ فعؿ ىذه األشياءا، تصريحً 

ـ يعمـ أنو نجسءا، تركو واجب مثالً إنساف عنده إناترؾ المحـر إال بتركو فتركو واجبال يمكف  وما  ا ىيم، ف أحدى
 فماذا يصنع؟، وواحد طاىر، واحد نجس ،إناءاف فقط، ال، ةكثير  ةنيآ

 .ال يمكف ترؾ المحـر إال بتركيما ألنو؛ إناء ثالثعف لؾ  ابحث، دعيما: نقوؿ
 .لبس الثالثاتركيما و اع؟ ماذا يصن، عنده ثوباف واحد نجس وواحد طاىر

غير أو  ةيدري ىي فالن فوجد ىذه ال، وال يفرؽ بينيما، نسخة طبؽ األصؿ، تزوج امرأة وعندىا أختيا تشبييا امرأتاف
 ماذا يقاؿ لو؟، ةفالن
 وي تكممنا عميذلابناء عمى غمبة الظف البخالؼ بتركيا،  إال ألنو ال يمكف ترؾ المحـر؛ ال يجوز لؾ أف تقربيا: ؿايق

فة وكذا لكف القرائف والز ، ـ يرىاخطبيا ول، رآىاىو ما ، ةفالن هوقد ال يتيقف أف ىذ، لو والئد االمرأة تزفي: في السابؽ



ما : نقوؿ، ةوأنيا فعاًل ىي فالن، ناتيفحص الج، و البصمات رىوأ، تيقفأأف  حتاجأ: يقوؿما ، فيطأىا، ةأنيا فالن
 .ةأنيا فالن تكفيالقرائف  هىذ، نحتاج ىذا الكالـ

 المقاصد ىؿ ىذه الوسائؿ نوع واحد؟ذه الوسائؿ التي ليا حكـ ىو 
ومنيا ما ىو مكروه، ومنيا ما ىو ، حرمو الشارع، وسائؿ منيا ما ىو محـرال، ال، الوسائؿ ليست بنوع واحد: بالجوا

وجذب ، -عز وجؿ -إلى اهلل  أنا أريد أف أدعو: وقاؿفمثاًل لو جاء إنساف ، مباح، ومنيا ما ىو مشروع في جنسو
تعرؼ األدلة : ؿقو يلقبر  فوىو ساد رآهمف ي يقوؿ ل قبر عالـ لو مؤلفات فساد، فعؿ في بعض البالدكما ي  ، الناس

 ؟القبور في القبور وعبادة
 .نعرؼ ىذا، نعـ، نعـ

 ؟قبر فكيؼ تكوف ساد طيب
 .بيـفنحف نقر  ، ال يأتوف المساجد الناس ىنا، نحف لسنا كبالدكـ: يقوؿ

ـ بت ـ  ؟ماذاقربي ـ يقوؿ ىذا الكالـ !؟-عز وجؿ-رؾ باهلل شوال الفسؽ إلى القبور وعبادة القبور مفتقربي ينا ف، !ىذا عال
ـ قصده تقريب" المقاصد الوسائؿ ليا حكـ": ىؿ نقوؿ ـ مادا ، موف الرقص في الكنيسةييق، مثمما فعموا في الكنيسة، لمديفي
 .ةواهلل مف أجؿ جذب الناس لمكنيس: ويقولوف

الوسيمة ، ليا حكـ المقاصدالوسائؿ  :فالوسيمة إذا كانت محرمة ال نقوؿ، ليس الجذب بطريقة محرمة، ال: نقوؿ
 .ما يجوز، ورةظحم

 اأحداثً ، وأقوليا لمناس، ةمؤثر ا ختمؽ قصصً سأف، التأثير عمى الناسقصدي ىو و ، واهلل أنا قصدي طيب: واحد يقوؿ
 ؟وكذا، وتترؾ التبرج، منيا النساء ظتتع اوعبرً  صارت
 .ما يجوز: نقوؿ

 ؟ وكذا، قصدي طيب وترقيؽ
فقط في الحاالت  الكذب إال ما ورد إباحتووىي وسيمة محرمة  هلكف ىذ، دالوسائؿ ليا حكـ المقاص، ما يجوز: نقوؿ

 .الثالث في الكذب
ىو القصد ، و يرتدعجعمأ اأني رأيت فيو رؤي أكذبيا رؤيا لو ريد أف أذكرأوأنا ، ومزعج وكذا ئإنساف سي: إنساف يقوؿ

 ؟موعظة ىذا اإلنساف
 .ما يجوز: نقوؿ لو

 ؟ليا حكـ المقاصد الوسائؿ: قوؿي
 .(28)كمؼ أف يعقد بيف شعيرتيفي   اي يكذب في الرؤيذلا ألف؛ سيمة محرمةالو : نقوؿ

 .الوسائؿ ليا حكـ المقاصد متى؟ فذفإ
 .ذا كانت الوسيمة مباحة أو مشروعةإ
 .ولو كاف مطموباً إلى أمر وسيمة  اتخاذىا فإنو ال يجوز ا إذا كانت الوسيمة محرمة ممنوعةأم

                                                           

ـ )باب مف كذب في حممو، كتاب التعبيرأخرجو البخاري،  -28 ـ يره ك  ))(، بمفظ: 7042، برق ـ ل ـ بحم مؼ أف يعقد بيف شعيرتيف، مف تحم
 .((ولف يفعؿ



 ؟ماذاطيب تذىب إلى الحج ب ،إلى الحج ريد أف أذىبأأنا واهلل : يقوؿفإنساف الحج مطموب 
 .ربوية بأمواؿ: قاؿ
 .وىكذا،  يجوزالىذا ، حراـىذه الوسيمة : نقوؿ

 .ليا حكـ المقاصد إال ما ذكرت لكـ ضابطو الوسائؿ في كؿ شيء، "الوسائؿ ليا حكـ المقاصد"يذه ف
 ؟الدعوة ما حكمياوسائؿ : سألوف عنياالناس يلة دائمًا أىنا مس

 .ال بما شرعإال يعبد واهلل ، الدعوة عبادةو ، الدعوة توقيفيةوسائؿ : قد يأتي قائؿ ويقوؿ
  ؟.وسائؿ هىذأليست ؟ مسجال تضعوفكرفونات و يمالىذه  تضعوفماذا ل، أجؿ
نما ىي أنواع، نيا مفتوحة بإطالؽإ: وال يقاؿ، بإطالؽ ةنيا توقيفي: إوسائؿ الدعوة ال يقاؿ: نقوؿ ئؿ فمنيا وسا، وا 
 :يقوؿ -رحمو اهلل-وابف القيـ ، ةتوقيفي

 اف  دوف بي جماؿ  واإل الؽ  إ ط ***فاؿ  والتمييز   ؾ بالتفصيؿ  فعمي
 (29)اف  واآلراء كؿ زم ذىاف  *** أ اؿ طاود وخب  قد أفسدا ىذا الوج

فيو ، طالؽكذا بإ، ةأو وسائؿ الدعوة توقيفي، وسائؿ الدعوة ليست توقيفية: ؿو تق، مجمال اال تطمؽ حكمً ، ؿتفص  
لو جاء واحد ، ةيوسيمة دعو  ةمثؿ خطبة الجمع، ما يجوز أف تتصرؼ فيو، ما ىو توقيفي ياوسائؿ الدعوة من، تفصيؿ
رأيي  افأن، ةويناموف وال يكادوف يصحوف لصالة الجمع، يسيروف طوؿ الميؿ ف الناس اليـوأواهلل الحقيقة والواقع : وقاؿ

روف في تشين ذلؾ دوبع، تيقظوفألنيـ م؛ بعد صالة المغرب ترة الصيؼفي خطبة الجمعة ف جعؿن نانالمتواضع أ
 .األرض كما تروف في البمد

  .ليا وقت محدد حدده الشارع هىذ، يا أخي: لوقوؿ ن
تكوف ما فمماذا ، وترابط الموضوع، وينقطع الموضوع، نقطع الخطبة نصفيف ف أفم بدال؛ خرآ رأي طيب عندي: قاؿ

 ؟والناسالوضع اآلف تغير ؟ يجمس في النصؼماذا ل؟ انقطاعدوف بيمقييا كاممة محاضرة ساعة لكا ةحداو  ةسردالخطبة 
 .ةوسيمة توقيفي هىذ، أبداً : لونقوؿ 
وال ىو ، ويطالع الخطبة، يطالع فييا الناس ةويده الثاني، وبةتكالمالخطبة  هيدبثير مف الخطباء الحظ أف الكأأنا : قاؿ

ضع نو ، قدامو طاولةضع ون، امريحً  انعطيو كرسي  ، يجمس جعموما نماذا ل، عصابمشدود األ، ى بعضومتماسؾ عم
، -رسالمحاضرة أو الد مثؿلكف أقصد أنو يريد أف يجعميا  ،حتاجاإذا  يشربالخطيب أف ما فيو مانع طبعاً - عنده ماءً 

  ؟ما نطور وسائؿ الدعوةماذا ل؟ مع الناس يجمس ويتكمـ عمى راحتو جعموون
 .وقبؿ الصالة، وىو واقؼ فاخطبت: ةوسيمة توقيفيال هىذ، ال: نقوؿ لو

ـ الجمعفي بعد الصالة حتى نفتح المجاؿ عمى أساس أنو  جعميانما  ماذال: قاؿ ، طاتارتبا كثير مف الناس عندىـ ةيو
 ؟بكذاأو ، ةبدعو أو ، ةوىذا رجؿ مرتبط بوليم، وبعض الخطباء يطولوف

 .قبؿ الصالة، ال: نقوؿ لو
 .ىذا نوع مف الوسائؿ، ةتوقيفي االعتبارالوسائؿ بيذا  صارت فإذ
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، امعينً  اأو أسموبً  ةلكف ما حدد لنا طريقة معين، الموعظة العامة :مثؿ فنا الشارع أو دلنا عمى أصمياوق   عندنا وسائؿ
 .بوسفيذه لكؿ حاؿ ل  ، ةتفاصيؿ معين

 ؟بمغ العمـكيؼ نالعمـ ؛ ةوعندنا أشياء مفتوح
كانت ما المدارس والجامعات ، عف طريؽ مدارس، عف طريؽ جامعات، طريؽ محاضرات عف، عف طريؽ دروس

 .تاج الناس إلييا فيي وسيمة صحيحةحا، والصحابة -صمى اهلل عميو وسمـ-موجودة في زمف النبي 
 .وىكذا، شكاؿ فيياال إو ، جيدة وصحيحة نترنت وسيمةعف طريؽ اإل -عز وجؿ-الدعوة إلى اهلل 

عف طريؽ ، عف طريؽ المخيـ، ةعف طريؽ المطوي، عف طريؽ الكتاب، فتوحة عف طريؽ الشريطدنا وسائؿ مفعن
 في خاص إلى دليؿفال نحتاج ، أحسنيا وأنفعياومف ، الدعوة مف أعظـ وسائؿ هىذ، مركز صيفي، نشاط، المكتبة

 .األشياء ىذه مثؿ
 ؟بإطالؽ ةتوقيفي أو ليست؟ بإطالؽ ةوسائؿ الدعوة ىؿ ىي توقيفي فإذ

  .ةما ىي توقيفي، ال: وىذا يقوؿ، بإطالؽ ةتوقيفي: ىذا يقوؿ، ةجأحيانًا تجد ىو 
 .ال تشتمؿ عمى شيء محـرىذه الوسائؿ لكف ، ومنيا ما ليس بتوقيفي، منيا ما ىو توقيفي، وىذا خطأ، ىذا خطأ

مطموب  :اآلف الحج" سيمةالو  اعتبارما سقط المقصد كم اعتباركمما سقط " :وىي، هتعمؽ أيضًا بيذليا قاعدة  عندنا
 النحر وأنتغدا ؟ يف أنتأ: وقاؿ لو، جاءه صاحبو، فموسالبواحد نسي وجاء ومتمتع وحمؽ رأسو لو ، حمؽ الرأس

 ؟غدا ماذا ستحمؽو ؟ وحالؽ بالموس ةيوـ تسع معتمر
ـ يقوؿأف رؼ مف الط  و  فماذا ، يحمؽ شيئاً  راد أف يتحمؿ يريد أفأ، بطيإحمقت : حمقت شاربي، وواحد يقوؿ: بعض العوا

 نقوؿ ليذا اإلنساف؟
 .لكف ماذا يصنع؟، اإلبطحمؽ الشارب وال  ؾئيجز ال : نقوؿ

فحمؽ شعره ، أأخط وأاجتيد  وأنسي  ،أو حمؽ شعره أصالً ، ةما عنده شعر ىو أصمع خمق، حمؽ شعرؾا: نقوؿ لو
 فماذا نقوؿ لو؟

 .عمى الرأس تمرر الموس: بعض الفقياء يقوؿ
 ؟ةالفائد ما لكف

، الموس روال تمر ، ما عميؾ حمؽ: لو فينا ىذا اإلنساف نقوؿ، الوسيمة اعتبارالمقصد سقط  اعتبارإذا سقط  أنو القاعدة
 .قاعدة تتعمؽ بيذهىذه ، مرار الموسألنو ال قيمة إل؛ وال شيء

 الة، وما يؤمر بو تبعاً الص :ما يؤمر بو قصدًا مثؿف، يؤمر بو قصدًا وما يؤمر بو تبعاً بيف ما  ؽأيضًا ينبغي أف نفر 
 .المشي إلى الصالة :مثؿ

 لصالة؟ا إلى ىؿ ىو مأمور بالسعي، ةيذا إنساف ال تمزمو الجمعف
 .ال
 ؟ةىؿ يجب عميو السفر إلى مك، يمزمو الحج ال

 .ال: الجواب
سقط ما أمر  اً فإذا سقط ما أمر بو قصد، ما يؤمر بو تبعاً وىو السفر إليو، و ؽ بيف ما يؤمر بو قصداً وىو الحجنفر ف



 .بو تبعاً 
والنيي عف الشيء نيي عف ، زموااألمر بالشيء أمر بمو : "ومفيد أنيا تذكر اييعندنا قاعدة ليا تعمؽ بيذا وتشبو 

ترؾ المحـر يمكف  ال ، مابو فيو واجبإال ال يتـ الواجب  ما"ىذا يشبو تمامًا " األمر بالشيء أمر بموازمو" ،"لوازمو
غض البصر، : ىذا أمر بموازـ العفاؼ، اهلل أمر بالعفاؼ مثؿ: بموازمو اآلف األمر بالشيء أمر ،"واجب إال بتركو فتركو

  .أمر بموازمو، وما إلى ذلؾ، ةإظيار الزين عدـ، ، قرار النساء في البيوتالحجاب
أمر  ،ذلؾ وما إلى، االختالط، والتبرج، السفور، مف النظر، ىو نيي عف كؿ ما يؤدي إلييا نيى اهلل عف الفواحش

 .ذاوىك، أمر بمواـز العفاؼ، أمر بالقرار في البيوت، ىو أمر بالحجاب بالعفاؼ
ذا أمر و  فيذا أمر بموازمو أف نحقؽ الوسائؿ التي تنتشر عف طريقيا الدعوة، أمرنا أف  وبتبميغ دين -عز وجؿ-اهلل  ناا 

   .لمقصوددابير التي يحصؿ بيا ىذا االوسائؿ والت باتخاذىذا أمر  اإلسالـنبمغ 
لكف ، فييا تفاصيؿو ، فييا أشياء وأشياء ،ايرة جد  القاعدة ذات شجوف كثو  ،عض األمور المتعمقة بيذه القاعدةب هىذ

ال ، فال نخرجو عف المقصود، مختصرو الكتاب ىذا كتاب لطيؼ  وليست ىي ، أنيا شرحت في دورةالقاعدة لو  هيذفوا 
لكف ينبغي أف يكوف ، شرح في دورة بكؿ بساطةأف تيمكف  ةاحدكؿ و ، "األمور بمقاصدىامثؿ "القواعد الكبار ، فقط

 .ال نحوؿ المختصر إلى موسوعة، ال نخرج عف المقصودأعمـ عندنا طريقة في التعميـ والت
 .لو وصحبوآوعمى  ،ى محمدعموسمـ وصمى اهلل ، ىذا



 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ (1)
 سعدي البن الفقيية القواعد

 خملْ  أو فسادٍ  فذو وشرطِ  أولى: إ ...والنسيانُ  واإلكراهُ  والخطأُ ( 5)

 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت
 

 :أما بعد، وسمم تسميمًا كثيراً ، لو وصحبوآوعمى  ،والصالة والسالم عمى نبينا محمد، بسم اهلل الرحمن الرحيم
 :الرحمن بن ناصر السعدي في منظومة القواعد الفقيية فقال العالمة الشيخ عبد

 نُ مأسقطو معبوُدنا الرح***  والخطُأ واإلكراُه والنسيانُ 
 وَيْنَتِفي التأثيُم عنو والزََّللْ ***  لكن مَع اإلتالِف َيْثُبُت البدلْ 

 أما بعد:، والصبلة والسبلـ عمى رسوؿ اهلل، الحمد هلل
 :-رحمو اهلل-يقوؿ الناظـ ف

 أسقطو معبوُدنا الرحمنُ ***  والخطُأ واإلكراُه والنسيانُ 
ويقوؿ النبي ، (ٔ)((فعمتقد )): قاؿ اهلل، [ٕٙٛ: البقرة] َربََّنا اَل ُتَؤاِخْذَنا ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا{} والخطأُ واإلكراهُ والنسيافُ 

مف نسي وىو صائـ فأكؿ أو شرب فميتـ )): -رضي اهلل عنو– ىريرة حديث أبيكما في  -صمى اهلل عميو وسمـ-
 .(2)((صومو

 أسقطو معبوُدنا الرحمنُ ***  والخطُأ واإلكراُه والنسيانُ 
 .ارفتو مف غير قصدقوم إتياف الشيء: الخطأ ىو
ختيار ايعني مف غير رغبة وال ، أو حممو عمى الفعؿ بالقوة، سمب اإلرادة مف المكمؼ حقيقة أو حكماً : واإلكراه ىو

 .وال تشو  
 .ذىاب المعمـو مف الذىف: والنسياف ىو

ـُ في السَّْيِو لو اكتنافُ ***  ما ُعمـ ُقْؿ نسيافُ  ذىابُ  والعم
(ٖ). 

، ، لكف النسياف ذىابواسيتقوؿ: ، عند اإلنساف لكنو غاب عنو و مكتف  أف السيو العمـ في: فرؽ بيف السيو والنسياف
العمـ موجود لكف قد يصاب  لكف السيو، تبخرت، نسيتيا: تقوؿ ،باألمسذكرناىا ي تلاذكر لي القواعد ا: لؾ أقوؿ

وقد ، ىاؤ أو أي سورة ويقر ، مثؿ اإلنساف حافظ سورة الفاتحة؛ أو نحو ىذا، أو الذىوؿ، اإلنساف بشيء مف الغفمة عنو
 .فيذا ىو النسياف، نسييا، بخبلؼ النسياف، يةآسقط أو يُ ، ىذا أو نحوة، يآفيخطئ في ، يسيو

  .أسقطو معبوُدنا الرحمنُ  ،مغتفر: يقوؿ، الخطُأ واإلكراُه والنسيانُ ف: إذ

                                                           

نْ }: تعالى قولو بياف باب اإليماف، كتاب مسمـ، أخرجو -ٔ  (.ٕٙٔ) برقـ ،[ٕٗٛ: البقرة] {ُتْخُفوهُ  َأوْ  َأْنُفِسُكمْ  ِفي َما تُْبُدوا َواِ 
، كتاب البخاري، أخرجو -ٕ  وشربو الناسي أكؿ باب الصياـ، كتاب ومسمـ، ،(ٖٖٜٔ) برقـ ناسيا، شرب أو أكؿ إذا الصائـ باب الصـو

 (.٘٘ٔٔ) برقـ يفطر، ال وجماعو
 (.ٕ٘/ ٔاألصؿ الجامع إليضاح الدرر المنظومة في سمؾ جمع الجوامع ) -3



 أكره عميوأو كؿ ما نسيو اإلنساف أو أخطأ ؟ اآلف ىؿ ىذا ساقط عف اإلنساف في المأمورات وفي المنييات بإطبلؽ
 ؟يقاؿ: إنو يسقط عنو في المأمورات وفي المنييات

وفي باب ، ال يسقطأمورات المفي باب  :فيقولوف، ورظالمحرتكاب او بيف فعؿ المأمور  عادة يفرقوف العمماءال، ف
 .عفى عنو ويسقطيُ  -وراتظالمحرتكاب ا- المنييات

 بماذا يستدلوف في باب المأمورات؟
ـ عنيا)) ، حدد ذلؾ بخروج الوقت ، وماتسقط عنو :ما قاؿ ،(ٗ)((فكفارتيا أف يصمييا إذا ذكرىا مف نسي صبلة، أو نا

الخطأ والنسياف تجاوز عنو، وىؿ  ،(5)((إف اهلل قد تجاوز عف أمتي الخطأ، والنسياف، وما استكرىوا عميو)) :بينما
 ثـ أو التجاوز عف الحكـ بالكمية؟اإلالتجاوز ىنا عف 

 ؟الحكـلكف ىؿ ىذا يعني رفع ، حاؿ الخطأعف اإلنساف في فبل شؾ أنو مرفوع  ثـاإلأما عف 
وتذكر  الصبلة لو أنو صمىفي باب  :مثبلً ؛ يا في الجممةبفي باب المأمورات ىو مطالب ، ليس عمى إطبلقو: يقاؿ

 نقوؿ لو؟ماذا ماذا نطالبو؟ بف، أنو لـ يتوضأ
  .يأثـ؟ؿ مف غير وضوء ى ىصم، فاآلف عميؾ اإلعادة: نقوؿ

ما تعمد [ ٕٙٛ:البقرة] َربََّنا اَل ُتَؤاِخْذَنا ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا{} :تجاوز اهلل عف الخطأ ،رفع عنو الخطأ، ال يأثـ: الجواب
 .مف الكبائر فيذاولكف لو تعمد الصبلة وىو غير متطير ، طيرتالصبلة وىو غير م

ـ لمنسياف أو الخطأ والجيؿاإلرتفع عنو فييا اأف الصبلة مف غير طيارة : فالحاصؿ ـ ، ث ، المطالبةرتفع عنو تولكنو ل
 .أعد صبلتؾ: نقوؿ، فيطالب باإلعادة، فالصبلة في ذمتو

 فما الحكـ في صبلتو؟، لتفت جاىبلً او  ورات لو أنو تكمـ جاىبًل،ظالمحفي الصبلة في باب و 
 ما الدليؿ؟، الصبلة صحيحة لجيمو: بجانبو وىو يصمي نقوؿ اجمس يكمـ إنسانً لو ، صحيحة

ـ هلل : الحمدقاؿ لما عطس وىو يصمي :حديث معاوية السممي ـ جمس يتكم ثكؿ قاؿ: وا، جمسوا يرمقونو بأبصارىـا لمّ ، ث
ـ تنظروف إليّ يَّ أمّ  ـ يسكتونني، أفخاذىـضربوف : فجعموا ييقوؿ؟ اه! ما بالك ، فالرجؿ جمس يتمفت (ٙ)فسكت، فعممت أني

نما عممو أف ىذا ال ، إعادة الصبلةبيأمره  لـ بعد الصبلة -صمى اهلل عميو وسمـ-فالنبي ، ويتكمـ، وينظر ألعينيـ وا 
قاؿ لو  ركاف وىو جاىؿباأل حديث المسيء صبلتو لما كاف مخبل بينما، مع أنو في الوقت، فقط ،يصمح في الصبلة

 أخؿ، بالمأمور أخؿألنو  ،؟مع أنو جاىؿ ماذال، (ٚ)((تصؿ  فإنؾ لـ  فصؿ  رجع ))ا: -صمى اهلل عميو وسمـ-النبي 
   .في تقرير ىذا الفرؽ بيف المأمورات وبيف المنييات -رحميـ اهلل-ىكذا يستدؿ العمماء ، باألركاف

                                                           

 والمفظ ومسمـ ،(ٜٚ٘) برقـ الصبلة، تمؾ إال يعيد وال ذكر، إذا فميصؿ صبلة نسي مف باب الصبلة، مواقيت كتاب البخاري، أخرجو -4
 (.ٗٛٙ) برقـ قضائيا، تعجيؿ واستحباب الفائتة، الصبلة قضاء باب الصبلة، ومواضع المساجد كتاب لو،

 ىذا: "وقاؿ ،(ٕٔٓٛ) برقـ المستدرؾ، في والحاكـ ،(ٖٕٗٓ) برقـ والناسي، المكره طبلؽ باب الطبلؽ، كتاب ماجو، ابف أخرجو -5
 (.ٖٔٚٔ) برقـ الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،"يخرجاه ولـ الشيخيف، شرط عمى صحيح حديث

 (.ٖٚ٘أخرجو مسمـ، كتاب المساجد ومواضع الصبلة، باب تحريـ الكبلـ في الصبلة، ونسخ ما كاف مف إباحتو، برقـ ) -6
ـ في الصموات كميا، في  -7 ـ والمأمو الحضر والسفر، وما يجير فييا وما يخافت، أخرجو البخاري، كتاب األذاف، باب وجوب القراءة لئلما

 (.ٜٖٚ(، ومسمـ، كتاب الصبلة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كؿ ركعة، برقـ )ٚ٘ٚبرقـ )



وجاءنا ، مف الميؿ ولـ يبيت النية، أو النذر، أو مف القضاء، مف رمضافا يومً  لو أنو صاـ: خر في الصياـآمثاؿ 
ـ  ـ النذر أنوِ  لـ ،أنا ما نويت الصوـ: ولكف قاؿ، نتيىاو بعدما غربت الشمس وصا ـ الفرض أو صو فماذا نقوؿ  ،صو

 ؟و ىذا اليـوئيجز لو؟ ىؿ 
 .حتى ينوي، وال عف النذر، و عف الفرضئيجز ال 

 ؟ فما الحكـ لكنو لو أكؿ أو شرب وىو صائـ نسيانًا أو جيبلً ، فالنية مف باب المأمورات
 .لمحديث الذي ذكرتو آنفاً ، صومو صحيح
: يقوؿ، ةمر أنا أوؿ : يقوؿ، حراـ وىو ال يدريإالميقات مف غير ز لو تجاو ، الحج: في األحكاـ األخرى قؿ مثؿ ذلؾ

ـ أتنبواإلتجاوزت  ـ وأنا أتحدث مع صاحبي ول ، وصمت إلى كنت نائماً حينما قاربنا الميقاترة ئأو كنت في الطا، حرا
فإف ، أف ترجع إلى الميقات وتحـرفعميؾ ، مأمورل ىذا ترؾ: نقوؿ لو، اؿ لو؟ ىنا ترؾ مأمورً فماذا نقو  ولـ أحـرة جد

 .المأمورت تركؾ ألن؛ عميؾ دـ: لـ يفعؿ نقوؿ
ـ وجاءنا محرمً ، ورظالمحرتكب الو أنو و  ـ بالقمباإل: وعميو ثوب وشماغ وقاؿ اىذا إنساف محر  ال ،ال: لو نقوؿ، حرا

ؿ النبي أبالطيب وس خمضس عميو شيء، مثؿ الرجؿ الذي تيل جاىؿ؟ ىؿ عميو شيء، خمع ىذا عنؾ، اىذا يصمح
قص  وأأف ىذا اإلنساف قص أظفاره  وكذلؾ لو، ولـ يرتب عميو جزاءً ، (ٛ)فأمره أف يغسمو -صمى اهلل عميو وسمـ-

  .ىؿ عميو شيء؟أو ناسيًا شعره جاىبًل 
 .ليس عميو شيء: الجواب

لكنو يرتفع ، جيبلً نسياناً  وترك ،ذمتوو فيو في لب بو مف ترؾ المأمور ط، يفرقوف بيف المأمورات والمنيياتفالعمماء إذاً 
ـ القيامة وىو ناسٍ  لكف، ـ ليذا الترؾ فإف تذكره فيو مطالب بوثاإلعنو  ـ يصمو ىؿ عميو  ىذا لو بقي إلى يو الفرض ول

 شيء؟
 .ألنو ناسٍ ؛ ليس عميو شيء

 والحاالت؟ عمى إطبلقو في جميع الصور الكبلـىذا وىؿ 
فالصبلة مثبًل التي تركتيا المرأة تظف أنو ال يجب عمييا أف تصمييا في حاؿ ، بعض أىؿ العمـ يستثنوف منو

ىؿ يجب عمييا أف تصمي ة مستحاضفيي اآلف ، ظف أف الدماء أحكاميا واحدةت مويتجكثير مف النساء ، ستحاضةاال
 ؟ةستحاضاالفي حاؿ 
وال ، ةستحاضاالوأنا ال أصمي في حاؿ  ةخمسيف سن منذأنا : نعـ، لكف بعض النساء تجيؿ ىذا، فتقوؿ: الجواب
 تقضيف ىذا جميعًا؟  :فما الحكـ؟ ىؿ نقوؿ ليا، أصوـ

 .ىذا في ذمتيا، نعـ: بعض أىؿ العمـ يقوؿ
 .عمييا اىذا فيو مشقة عظيمة جد  لكف 

ما ، (ٜ)ليس عمييا قضاء الصبلة وال الصوـ إذا خرج وقت الصبلة: يقوؿ -رحمو اهلل- ةف تيميبسبلـ ااإلمثؿ شيخ 
 الدليؿ عمى أنو ال يجب عمييا؟

                                                           

 (.ٕٖٗ) برقـ الطائؼ، غزوة باب المغازي، كتاب البخاري، أخرجو -8
 (.ٕٓٔ-ٔٓٔ/ ٕٕ) الفتاوى مجموع: انظر -9



 :أدلة: الدليؿ
فما قاؿ ليا  ،(ٓٔ)؟ستحاض وأدع الصبلة والصوـأُ ني : إ-صمى اهلل عميو وسمـ-قالت لمنبي منة لما حَ  حديث: منيا

ـ المؤمنيف زينب بنت جحشىي و ، يجب عميؾ أف تقضي ىذا جميعاً  :-صمى اهلل عميو وسمـ-النبي  والنبي ، أخت أ
، ومع ذلؾ عذرىا لجيميا، مكاف أف تسأؿ أختيا فميس العمـ بعيد المناؿ عنياوباإل، عندىـ -اهلل عميو وسمـصمى -

 .عادةباإلما طالبيا 
صبلتؾ  إف :-صمى اهلل عميو وسمـ-ما قاؿ لو النبي ، (ٔٔ)ي تكمـ في الصبلةذلاممي معاوية بف الحكـ الس  : حديث
ـ األركافأألنو ما - األقؿ المسيء صبلتوأو عمى ، باطمة الطريقةذه كميا بي  :-صمى اهلل عميو وسمـ- ما قاؿ لو -قا
فأعد كؿ ، -عز وجؿ-قـ صبلتؾ كما أمر اهلل ألنؾ لـ تُ ؛ السنوات التي كنت تصمييا صبلتؾ فييا باطمةذه كؿ ى

نما عممو، ما قاؿ لو ىذا، ىذه الصموات  .وا 
، حديث عمر مع عمار بف ياسر، وىو جنب لـ يعمـ بالتيمـما صمى حين -رضي اهلل تعالى عنو-عمر : حديث

نما ع، ما أمره أف يعيد تمؾ الصبلة -صمى اهلل عميو وسمـ-فالنبي ، أنو صمى وىو جنب :فالحاصؿ مو كيؼ موا 
 .(ٕٔ)يفعؿ
 خرجالتي الصبلة  :في مثؿ، ف اإلنساف في حاؿ الجيؿ ونحو ذلؾسبلـ عمى أاإلدلة يستدؿ بيا مثؿ شيخ ه األفيذ

 .وىكذاة، ستحاضاالمثؿ وىكذا في المرأة التي كانت تجيؿ أنو يمزميا الصـو في ، أنو ال يطالب وقتيا
 ؟اإلنسافعف كراه يعتبر في رفع الحرج ىؿ كؿ إ :واإلكراه
ف ألو  :مثؿ؛ ةلبمنزلة اآل يصير، إلنساف فيو مسموب اإلرادة تماماً ىناؾ إكراه يكوف ا، أنواع وليس نوعاً واحداً اإلكراه 

 ىؿ يؤاخذ ىذا اإلنساف الوسط؟، أو نحو ذلؾ، فقتمو أو جرحو، خرآإنسانًا أخذ إنسانًا وضرب بو 
 ىؿ يؤاخذ؟، سقط عمييـو في بئر مثبًل ناس أه عمى أخذه وألقا، ال إرادة لو، لةصار مثؿ اآل ألنوال؛ : الجواب
 .ال: الجواب

ي في البئر ذلا :، يقولوف"رتكاب أخؼ الضرريف"ا: في قاعدة سبقت وىي اوف فييا ممحظً لكف بعض العمماء يبلحظ
ـ و ى ـ عال ـ ليقع عمى الجاىؿ  ىأين ،خر جاىؿ فماذا يصنع؟آؤالء يتفاوتوف إذا فيي رتكاب ا"مف باب  بنفسو عف العال
         ؟لكف مف األخؼ أنو يقتؿ ،اواحدً  قاتؿٌ  اواحدً  ىو قاتؿٌ ، "خؼ الضرريفأ

                                                           

 رسوؿ عف الطيارة أبواب والترمذي، (،ٕٚٛقاؿ إذا أقبمت الحيضة تدع الصبلة، برقـ ) أخرجو أبو داود، كتاب الطيارة، باب مف -ٓٔ
 برقـ المسند، في وأحمد ،(ٕٛٔ) برقـ واحد، بغسؿ الصبلتيف بيف تجمع أنيا المستحاضة في باب ،-وسمـ عميو اهلل صمى- اهلل
وقد جاء في البخاري، كتاب الوضوء،  ،(ٔٙ٘) برقـ المصابيح، مشكاة في األلباني وحسنو ،"ضعيؼ إسناده: "محققوه وقاؿ ،(ٕٗٚٗٚ)

( أف السائمة: فاطمة بنت ٖٖٖ) (، وفي مسمـ، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسميا وصبلتيا، برقـٕٕٛباب غسؿ الدـ، برقـ )
ر أفأدع الصبلة؟"، فقاؿ رسوؿ فقالت: "يا رسوؿ اهلل إني امرأة أستحاض فبل أطي -صمى اهلل عميو وسمـ-أبي حبيش جاءت إلى النبي 

ذا أدبرت فاغسمي عنؾ الدـ : -صمى اهلل عميو وسمـ-اهلل  ))ال، إنما ذلؾ عرؽ، وليس بحيض، فإذا أقبمت حيضتؾ فدعي الصبلة، وا 
 ثـ صمي((.

 سبؽ تخريجو. -ٔٔ
 وبرقـ ،(ٖ٘ٗ) برقـ تيمـ، العطش خاؼ أو الموت، أو المرض نفسو عمى الجنب خاؼ إذا باب التيمـ، كتاب البخاري، أخرجو -ٕٔ
(ٖٗٙ.) 



، لكف عمى كؿ حاؿ ىو مسموب اإلرادة، ويستبقي العالـ، يموت الجاىؿل، بنفسو إلى الجاىؿ ىأين: يقولوفف، الجاىؿ
 .يأخذه ويضرب بو، لةمف اإلكراه يكوف اإلنساف مثؿ اآل ىذا نوع، فيو غير مؤاخذ

حيث برادتو يسمبو إ لكف، خرآلالضرر لقد ال يأخذه ويوصؿ بو ، يشبو ىذا إكراه معتبر: النوع الثاني مف اإلكراه ىو
، افع عف نفسيتستطيع أف تدال ألنيا ة؛ فيي غير مؤاخذ، ويفجر بيا، أف يأخذ امرأة ويربطيا :، مثؿال يستطيع أف يمتنع

 .فيي مكرىة مسموبة اإلرادة
، مبرحاً ضرب ضرباً معتبراً نساف يُ أف ىذا اإل :مثؿ، ضرر معتبرفيو وىو ما يمحؽ اإلنساف ، ىناؾ أيضاً إكراه معتبر

فما حكـ ىذا اإلكراه؟ ىؿ يعتبر ىذا ، يفعؿ ىذا الشيء إال أف، أو نحو ذلؾ، و أو يحبسئقطع عضو مف أعضاأو يُ 
فيؿ ىذا يعذر ، ف لـ تفعؿ ىذا الشيءلو: إمع وجود اإلكراه عنده إرادة ييدده بالقتؿ، يقوؿ  ،لو إرادة؟ الحظ بإطبلؽ

  فيو بإطبلؽ؟
 .ال: الجواب

ال اآلف أقتمؾ اتقتؿ فبلنً : قاؿ، أنو ىدده بالقتؿ لو  تمو؟فيؿ يجوز لو أف يقدـ عمى ق، وىو يعمـ أنو قاتمو، وا 
، فبل يجوز، قتؿ ذلؾ يجوز لو أف يستبقي نفسو في سبيؿ فبلة، لعصمافي وىو مثمو ، ألف ذاؾ معصوـ؛ ال: الجواب

 .تمو ال يجوز أف يقدـ عمى قتؿ ىذاحتى لو ق
 الخمر ىؿ يجوز لو أف يشرب؟ هرب ىذأقتمؾ أو تش: لو أنو قاؿ لكف

 .نعـ: الجواب
ـ رمضاف وجاء إنساف وفتح فمو فيذا إكراه ، أف يقتمو وىدده، ذاهآمسكو وضربو و أأو ، الماء وصب فيو، لو إنساف صائ

 فيؿ يجوز لو أف يأكؿ؟ ، يغمب عمى ظنو أنو يفعؿ وأوىو يعمـ أنو يفعؿ ، يحبسوأف أو 
 .نعـ: الجواب

 ؟ىؿ يفطر بيذا األكؿ
كـ، رتفع عنو الحاو ، ثـاإل رتفع عنوافبلحظ ىنا ، ألف اإلنساف ال يؤاخذ باإلكراه؛ صومو صحيحيفطر،  ال: الجواب

 .فاألكؿ ىذا ال يعتبر
 وميا؟صمسموبة اإلرادة تمامًا ما حكـ ، يائأخذىا وربطيا ووطِ ف مرأتو وىي صائمةلو أنو جاء ال

 .صحيح
 ؿ أو الضرب أو نحو ذلؾ فما الحكـ؟أنو ىددىا بالقت لو

 .لوجود اإلكراهة؛ صوميا صحيح، وال قضاء عمييا وال كفار 
 اكأف يكوف ىذا اإلنساف طبيبً ؛ ه بأمر ينتظر عائدتو في المستقبؿأو أنو ىدد، إذا كاف اإلكراه مجرد تيديد فقط أما
أو أف ىذا ، اما يعتبر ىذا إكراىً  ،أو أحد أوالدؾ أنا ما أعالجؾت إذا مرضى تر لو:  يقوؿف، اهسو   يوجد في البمدوال

ـ تفعؿ ىذا الشيءإ: ويقوؿ لو، اف مريضاإلنس وال يدري ، ألف الشفاء منتظر؛ اال يعتبر ىذا إكراىً  ،نا ال أعالجؾفأ ف ل
فيذا ، أو نحو ىذا، ضربة يسيرة، شتمة، كذلؾ لو أنو يأتيو منو كممة، فمثؿ ىذا ال يعتبر، يحصؿال ىؿ يحصؿ أو 

 ليس مف، افيذا ال يعتبر إكراىً ، أو نحو ىذا، لة الحجابأا يزجرىا في مسأبوى، الولد أو البنت أميا تزجرىا، ال يعتبر
 ا.شرعً  اإلكراه المعتبرأعني ء، اإلكراه في شي



 نُ مأسقطو معبوُدنا الرح***  والخطُأ واإلكراُه والنسيانُ 
ىؿ ، كراهإذا كاف اإلنساف يعذر بالنسياف والجيؿ واإل، الثاني يذكر قيداً ليذه القاعدة اآلف فيمنا ىذا البيت، ثـ البيت

أو نحو ، أو جيبلً  أالتي أتمفيا خط الناس ، لكف أيضاً حتى في حقوؽثـ ال شؾىو مف ناحية اإل؟ ىذا في كؿ شيء
ـ سيارة إنساف خطأ مف غير عمد لو أنو ،ذلؾ ـ و ئ واهلل أنا مخط: قوؿي، صد  -عز وجؿ-واهلل ، ـ سيارتؾأقصد صدْ ل
ذا كاف اهلل ، (ٖٔ)((قد فعمت)): قاؿ، [ٕٙٛ: البقرة] َربََّنا اَل ُتَؤاِخْذَنا ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا{}: يقوؿ العظيـ  -عز وجؿ-وا 
 .  السيارةه بإصبلح ىذ ابً نا لست مطالَ أف؟ عف حقوقو فما حقوقؾ أنت افعقد 

ه ىؿ ىذا بيذ، َربََّنا اَل ُتَؤاِخْذَنا ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا{}: ىذا خطأ، ال: قاؿ ،ةىات الدي: بالخطأ قالوا لو اقتؿ إنسانً 
طأ المتمفات حينما وقع عمييا عف طريؽ الخه لكف بقي الضماف ليذ، غير متعمدألنو ثـ اإلو رتفع عناىو ؟ الصورة
 :فيقوؿ، أو بسبب النسياف، والجيؿ

 وَيْنَتِفي التأثيُم عنو والزََّللْ ***  مَع اإلتالِف َيْثُبُت البدلْ  لكن
تبلؼ فاإل، أو نحو ذلؾ، يتمؼ مع طوؿ الزماف ،فةبآ وقد يقع، فعمو التمؼ قد يكوف بسبب: تبلؼ والتمؼالفرؽ بيف اإل

  .التسبببيكوف عادة بالمباشرة أو  إذاً 
 .ألقى دابتو في حفرة فماتت، فيذا إتبلؼ، ومات، في حفرة القى إنسانً ألو أنو  :مثؿ :مباشرة

 طفؿ ووقع فييا يضمف أو ما يضمف؟ وجاء إنساف أعمى أو الو أنو حفر في الطريؽ بئرً  :مثؿ :تسببوال
فييا مف الذي يطالب؟  اوجاء إنساف ودفع إنسانً  ا، ىذا إنساف حفر بئرً جتمع المباشر مع المتسببالكف لو ، يضمف
 .إلى المتسبب إذا عدـ المباشر نرجع لكف، المباشر
سيارة بالميؿ ، جاءت فييا طاح فييا، جاء طفؿ وطاحجاء إنساف أعمى و ، في الطريؽ ليس ىذا موضع حفر ابئرً  حفرتَ 
 ؟ىؿ يضمف مف سقط فييا، في مزرعتو، ئر في مكاف لمحفربلكف لو أنو حفر ال، فتضمف، فييات وطاح

 .ال يضمف: الجواب
؟ ىذه الحالةفي مف الذي يضمف ، السيارةه ىذ وجاء إنساف وصدـ، موقوؼلؼ سيارتو في مكاف ال يصمح لو أنو أوق

 .خرآفتسبب في ضرر ، ليس لو أف يقؼ فيوالذي  الذي وقؼ في ىذا المكاف ىذا اإلنساف وى
 :يقوؿ

  وَيْنَتِفي التأثيُم عنو والزََّللْ ***  لكن مَع اإلتالِف َيْثُبُت البدلْ 
ـ عميوإال فإنو  أو جاىؿ أو ناسٍ  ئإذا أتمؼ وىو مخطيعني  ـ لكف يثبت البدؿ، يُ اإل ويرتفع عن، ث يضمف ىذا ، بطالَ ث

ـ داود  -جؿعز و -ذكر اهلل ؛ كما الشيء الذي أتمفو ـ فييا افي الخصومة التي  -صمى اهلل عميو وسمـ-في حك ختص
ـ ه فاآلف ىذ، [ٛٚ: األنبياء] َنَفَشْت ِفيِو َغَنُم اْلَقْوِم{} ذيرجبلف في الزرع ال ىبت وأكمت ذ فمو أف البييمة، -بيائـ-غن

 ؟ مف يضمف، وما إلى ذلؾ، زرع ىذا اإلنساف والحب
 .ال تضمفيي ف، يضمف صاحب البييمة الذي
 ؟ىؿ ىذا بإطبلقولكف 

                                                           

 سبؽ تخريجو. -ٖٔ



ـ أف يحفظوا زرعيـأىؿ ، ليس بإطبلقو: الجواب ، فإذا أطمؽ الميؿفي  وأىؿ الدواب يحفظونيا، في النيار الزرع عميي
 .فيضمف، وأكمت، و في الميؿ ودخمت في مزارع الناسدواب

 وىؤالء، ا الطفؿ الصغير أبو سنتيففخرج ىذ، مفرط، حفظياي أف في أمر مف األمور التي يجب عميو كذلؾ لو أنو فرط
وصدمتو سيارة ىؿ ىذا الطفؿ أبو سنتيف فخرج ا، مفتوحً  ف البابو تركيو  ،طريؽ سريع، الناس يسكنوف عمى الشارع

 مة األب واألـ في مثؿ ىذه الحالة؟تبرأ ذ
 .لوجود التفريطلماذا؟ ، ال: الجواب

 .؟حدث ذلؾكيؼ ، ؟-حديث الوالدة- اوجدتو ميتً فأتيت إلى ولدي : قوؿتساء كثير مف الحاالت تسأؿ الن
ركتو في وقت يترؾ ىؿ ت؟ عنده أحدف اىؿ ك؟ ويف وضعتْ أنظر فيُ  ،فحممو وسقط منو، أخوه أو أختو: أخذه أحياناً تقوؿ

ـ بعد ، فينظر إلى المبلبسات الواقعة ،فيو عادة أو ال؟ كفارة أو ليس  ىؿ عمييا، ذلؾ أنيا مؤاخذة أو غير مؤاخذةفيحك
   .بحسب الحالة الواقعة في التفريط، عمييا كفارة مثبلً 

طريؽ  ئة وثمانيف عمىاممشي أأنا واهلل  :نظر لو جاء إنساف وقاؿيُ ، السيارات التي تحصؿ لمناس بالخطأحوادث 
 .امفرطً  يعتبر، فيذا ومات بسيارة أخرىا وصار لي حادث وصدمت إنسانً ، الرياض

، فماتوا، يبر و فسقط الك ،بريو أمشي عمى ك، ئةام وأمشي، في السيارةة أنا أمشي ومعي خمس: يقوؿ الكف لو أف إنسانً 
 .ةألنو ال تفريط مف جيتو ألبت؛ قوؿ بعض أىؿ العمـعمى وليس عميو ال دية وال كفارة ، ايذا ال يعتبر مفرطً ف
  ؟ إذا صدميا إنساف ومات ةىؿ ىؤالء يسمموف مف التبع، ، ويصدميا الناسب بدوف راعٍ الذيف يتركوف الجماؿ تذىو 

 ؟لماذاة، ال يسمموف مف التبع
 .لتفريطيـ

 ؟ بالضماف سياراتا عمى طريؽ تمفيأصدميا و ذي لاىؿ يطالب 
 .وىكذا، ىو ىدر بؿال يضمف، 

، وديعةة عندؾ أمان وضع اإنسانً  مثؿ لو أف؛ وعدـ التفريط في بعض الصور التفريط: قضية الضماففي يبلحظ و 
 ماذا تصنع؟ ،مجوىرات ،عندؾ ماالوضع ؟ ىذا الجياز يف وضعتَ أ ،اعندؾ جيازً  وضعأو ، ببلإأو  اعندؾ غنمً  وضع

ا، ومنيا ما مات عطشً ، فمنيا ما خرج وضاع، وتركت الباب ليا مفتوحاً ، في سقييا وفي عمفيا فرطتَ البيائـ ه ىذ
  يا.تضمنف، مات جوعاً ما ومنيا 

، فة مف اهللآت اءج، ىاؤ ويكم، المناسب والشراب المناسب ويرعاىالكف إنساف يضع ليا الطعاـ المناسب والمكاف 
 .يضمنيافبل ، البيائـماتت ىذه جاءىا مرض، ف

فتمؼ ، وىذا ينبش، ىذا يحركو، تركتو عند األطفاؿ في متناوليـ، فىذا وديعة: وقاؿا، أعطاؾ ىذا اإلنساف جيازً 
  .التفريط لوجود تضمفف، جياز ال يحتمؿ ىذاالو غرفة حارة، في أو وضعتو ، الجياز
؛ تضمف، فويمزقوف أوراقو، الكتابفأخذ األطفاؿ يخططوف عمى ، وضعت الكتاب في مكاف فيو أطفاؿ، ؾ كتاباً أعطا

بخبلؼ ، ليا حرز يميؽ بياه أعطاؾ مجوىرات ىذ مثبلً  ،ؿ التي يأخذىا الناس ودائعوىكذا في األموا، ألنؾ فرطت
حترؽ ، فالو األطفاؿ يصؿ، ما ي الدرج األعمى في المطبخعتو فضو  انأ :المرأة تقوؿأف ، الكتاب ممكف مثبل الكتاب
، أدري مف أخذىاما  ،رقتسُ : ثـ تقوؿ، تضعيا في الدرج األعمى في المطبخما لكف مثؿ المجوىرات ، المطبخ



 .وىكذا، ليست كالكتاب، المجوىرات ليا حرز يصمح ليا
ـ تبرأ ذمتو"ىي:  عف ىذه القاعدة" القواعد الجامعة"في  -رحمو اهلل-عبارة المؤلؼ و   مف ترؾ المأمور جيبلً أو نسياناً ل

 ".ذمتو وتمت عبادتو تئأو نسياف بر  ور وىو معذور بجيؿظومف فعؿ المحإال بفعمو، 
 ."تبلؼ يستوي فيو المتعمد والجاىؿ والناسياإل"": القواعد الجامعة"خر مف آفي موضع  تبلؼقاعدة اإلوقاؿ في 

التسمية ناسياً أو جاىبلً أف ف ترؾ إيرى أنو  لة التسمية عمى الذبيحةأبعض السمؼ في مسف :ناسياً  مف ترؾ المأمورف
 .يحة ال تحؿالذب

 .الواجب يسقط بالنسيافىذا أف  وبعضيـ يرى
نما مندوب إلييا، و أف التسمية ليست بواجبة أصبلً  رىوبعضيـ ي  .عز وجؿ-ال يذبح لغير اهلل  ولكف، ا 

 دمي؟بحؽ اآل متعمقاً تبلؼ ما كاف متعمقًا بحؽ اهلل وما كاف في اإل ىؿ يستوي: تبلؼفيما يتعمؽ باإل لةأمس
 .يستوي: بعض العمماء يقولوف

 .أنو ال يستوي: واألقرب
أو في أرض الحرـ وىو ، وىو محـر أثالو اآلف لو أنو قتؿ الصيد خطم؛ مبنية عمى المسامحة -عز وجؿ-حقوؽ اهلل 
 ؟ قتؿ الصيد فما الحكـ، غير محـر

ًدا{}اَل َتْقُتُموْا : يقوؿ عف الصيد -عز وجؿ-اهلل  َتَعمِّ ْيَد َوَأنُتْم ُحُرٌم َوَمن َقَتَمُو ِمنُكم مُّ : قاؿ ،يةاآل [ٜ٘: المائدة] الصَّ
ًدا} َتَعمِّ مف قتمو خطًأ فميس أف : يفيـ يةريؽ الخطأ بمفيـو المخالفة في اآلفقتؿ الصيد عف ط، برفيذا القيد معت، {مُّ

ـ ابف تيمية واباإلوىذا الذي مشى عميو شيخ ، فيذا القيد معتبر، عميو الجزاء ـ وابف جرير الطبريسبل  .وجماعة، ف القي
نما قالوا، يسقط عنو الجزاء إذا كاف مخطئاً  وذىب كثير مف أىؿ العمـ إلى أنو ال ىذا أف ، ألنو الغالب" متعمداً ": وا 

، لكف ىذا غير صحيح، ستفزه الصيد فعمد إليو فقتموالعادة أف اإلنساف إذا رأى الصيد با، أنو القيد خرج مخرج الغالب
ـ أف مثؿ ىذه األشياء أف الناس يحتاجو ، مخرج الغالب اوليس ذلؾ خارجً  وتعـ ، ف إلييا السيما في الزماف القديـومعمو

فما صارت ، ت قناة السويسأنشئلى أف في جزيرة العرب إ اكانت كثيرة جد  د يو صال، نذاؾآ وديالص كثرةلى البمو  بيا
، مف دور الناس وقراىـ ةوقريب، افكانت كثيرة جد  ، نقراضوتوشؾ عمى اال، انادرة جد  وصارت ، الصيود هتأتي ىذ

فإنيا تكاد تغطي الناحية التي وقعت  سرابوأالجراد إذا جاء في وقتو وجاءت  بؿ أدنى ذلؾ، ويصادفونيا في أسفارىـ
ذا كافماً فييا كالبساط تما ى تمشي عمفاإلبؿ مثبلً ونحوىا كفتأتي الدواب ، لبساطمثؿ اال يكاد يتحرؾ فيو الميؿ  ، وا 

 فيؿ يؤاخذ اإلنساف بيذا؟ ، في الميؿ وفتقتم ىذا الجراد
ًدا{}: ال، فاهلل قاؿ: الجواب  .اإلنساف فغير العمد ال يؤاخذ فيو، وذكر العمد، [ٜ٘: المائدة] َوَمن َقَتَمُو ِمنُكم مَُّتَعمِّ

 َيْثُبُت ال إذا استقلَّ فوقعْ  ***تََّبْع لن مسائِل األحكاِم في امِ و 
 ".ال يثبت استقبلاًل  يثبت تبعًا ما: "بقولو" القواعد الجامعة"في  -رحمو اهلل-عنيا المؤلؼ  عبرالقاعدة ه ىذ

العبارة األولى و  ،"ه ال مع غيرهغيرُ  ،يء يثبت مع غيرهالشوف: "يقول، عنيا بعبارات مقاربةوف وبعض العمماء يعبر 
 .سيؿأ

 ".ستقبلاًل ا ال يجوزو يجوز تبعًا : "وبعضيـ يقوؿ
 :القاعدةه ما معنى ىذ



 َيْثُبُت ال إذا استقلَّ فوقعْ  ***تََّبْع لمن مسائِل األحكاِم في او 
ـ في التبعو ": يعني يقوؿ إذا كانت يعني أف ىناؾ بعض األمور تغتفر " يثبت ال إذا استقؿ فوقع"أنو " مف مسائؿ األحكا

لو جاء اآلف : اواألمثمة كثيرة جد  ، ستقبلؿ فإنو يمنع منيالكف لو أنيا جاءت عمى سبيؿ اال، تابعة لغيرىا وفي ضمنيا
، عمؽ لوحة في المسجد أو وكالة تجارية فما الحكـ؟، عبلف وعمؽ لوحة في المسجدا  إنساف صاحب وكالة دعاية و 

 عبلف ما الحكـ؟أو وكالة اإل، التجارية دعاية لموكالة
 .فتنزع ىذه الموحة الدعائية، نيت ليذاالمساجد ما ب، ما يجوز

ـ تم، افي أسفميا توقيعً بلحظ ن؟ ممحاضرات والبرامج الثقافيةل اتعبلنلكف ما تقولوف في أوراؽ اإل فوف يوتحتيا أحياناً رق
، وىي وكاالت وأشياء تجارية، الرعاة الرسميوف: وأحياناً أكثر مف كذا؟ دعاية تجاريةه أليست ىذ، أو غير جواؿ، جواؿ
 ؟فما الحكـ فييا، مساجد ما بنيت ليذاالو ، في المسجد، و دعايةه وىذ
، وزما يج: لو وضعوىا مستقمة نقوؿ ء أصحاب وكاالت الدعاية وغيرىاىؤال" ال يجوز استقبلاًل  يجوز تبعاً ما: "نقوؿ

إلى الخير، دعوة إلى دعوة ه ىذ، ؿ المقصود بيا الدعايات التجارية؟ الى، الموحة التي عمقت في المسجده لكف ىذ
ف أاألفضؿ : نحف نقوؿ، جاءت عمى سبيؿ التبع وليست مقصودةه فيذ، مف البرامج المفيدة شيء، ندوة، محاضرة
 وضعت ىؿ يمنع تعميقيا في المساجد؟، لكف إذا ال توضع
 وضعناه، حؽ الوكالة تحت ىذاعبلف لو أفردنا اإل :استقبلال، "يثبت تبعاً ماال يثبت استقبلاًل "ألنو ؛ ال، ما يمنع: الجواب
 .ما يصمحىذا 

الدعاية  ؟ ىؿ المقصود ىوىؿ تجوز ؟،دعايةه أليست ىذ ؟،يس عمييا أسماء وكاالتعمب المناديؿ في المساجد أل
 ؟ليا أو المقصود المنديؿ

 ".ال يجوز استقبلاًل  يجوز تبعًا ما"، "بلاًل يثبت تبعًا ماال يثبت استق"المقصود المنديؿ 
نما يفعميا أصبلً ، ؟أليس عمييا دعاية تجارية، التقويـة، زنامالر   ، والمؤسسات، أصحاب الوكاالت التجارية  عادةً وا 

 ىؿ يمنع وضعيا في المساجد؟ ،دعاية لمؤسساتيـ
اآلف  ،"ال يجوز استقبلاًل  يجوز تبعًا ما" ػ، فالتقويـىو  المقصود، و ال، لماذا؟ ألنيا جاءت عمى سبيؿ التبع: الجواب

لكف لو باعو ، لماذا؟ ألنو مجيوؿ،  يجوزبلف، الدابةه ي في بطف ىذذلاأنا أبيعؾ الحمؿ : في مسائؿ البيع لو قاؿ
 ".يجوز تبعًا ماال يجوز استقبلاًل "؟ ماذال، جائز الدابة وىي حامؿ

وىو  ،لبستـأبيعؾ ىذا اأنا : قاؿ ،ىكذا، بظاىر ىوا م كينة السيارة وىو مختؼٍ افي داخؿ م لو أنو باعو البستـ الذي
  ظاىر مثبًل يجوز؟بما ىو 

يجوز تبعًا ماال يجوز "ػ، فىدىاشا، و يعرؼ السيارةو ، لكنالبساتـ رأىما ، نو لو أنو باعو السيارة ببساتميالك، ال
 ؟ يجوز، الكفربداخؿ ىذا  الذيؾ أبيعؾ المست: قاؿلو ، "استقبلاًل 

  .حتى يراه، ال
 ".ال يجوز استقبلاًل  يجوز تبعًا ما" ،فإف ذلؾ يجوز الكفر بكاممولو باعو السيارة أو لكف 

، بالجممة لكف لو باعيا، فإف البيع ال يجوز، منيا مجيوالً  االت وكثير مف األشياء لو باع جزءً وقؿ مثؿ ذلؾ في بيع اآل
  ".استقبلاًل ز يجو  ال يجوز تبعًا ما" ،وفييا ىذا الجزء فإنو يغتفر، ىكذا



يتكمـ عف روث  -رحمو اهلل–سبلـ ابف تيمية مثؿ شيخ اإل -حتى تعرؼ نعمة اهلل عمينا فقط -رحميـ اهلل–العمماء 
: يقوؿ، حيفوالطة يوجد في العجينأنو روث الفأر طبيعي  في وقتيـ ،ف التحرز منو في الطعاـىذا ال يمك: يقوؿ، الفأر

، ستقذر الخبيثالمف إنساناً أراد فقط أف يأكؿ ىذا يعني لو أ"، ال يجوز استقبلاًل  يجوز تبعاً ما" ػف، ال يمكف التحرز منو
  ؟ يجوز

 .ال
 ".ال يجوز استقبلالً  يجوز تبعًا ما": نقوؿ، فيو مثؿ ىذا، ويوجد ف لو أنو يأكؿ الخبزلك
   .؟يجوز؟ ما حكـ أكؿ الدود ،أكؿ الديداف :فيقؿ مثؿ ذلؾ و 

 ".ال يجوز استقبلاًل  يجوز تبعًا ما" ،يجوز، فالدودأنو أكؿ فاكية بما فييا مف لكف لو ، ما يجوز
 يجوز؟، عف جديه ىذ: إنساف يصمي ركعتيف يقوؿ؟ جاء وىؿ يصمي أحد عف أحد

 .ال: الجواب
 ؟ ف لمفاالركعت، ثـ صمى ركعتي الطواؼ، لكف لو أنو طاؼ عف غيره

 .لمذي طاؼ عنو
 صمى عنو ركعتيف؟ كيؼ
 .ىي تابعة لمطواؼ" استقبلاًل ال يجوز  يجوز تبعًا ما: "نقوؿ

 سقطت الجنيف خرج ميتاً يجوز أكمو؟؟ دابة أيجوز أكمو، خرج الجنيف ميتاً مف بطف الدابة وقؿ مثؿ ذلؾ أيضاً لو أنو
ـ لما شؽ بطنيا و ال ـ ذبحت والجنيف، جد فيو جنيناً ، لكف لو ذبح الشاة ث ؟ لماذا ،يجوز أكؿ ىذا الجنيفف، ىذا مات يو

 .ستقبلاًل اال يجوز  فجاز تبعًا ما"، الجنيف ذكاة أموذكاة "ألف 
 ما الحكـ؟، ثـ جمس بعد الركعة األولى لمتشيد، مظيرلكبر و  إنساف متعمداً  ؿ مثؿ ذلؾ في الصبلة اآلف لو جاءوق

 .ىذا ال يصح: نقوؿ
تعتبر المسبوؽ يذا وبالنسبة ل، سيجمس بعد الركعة الثانية ماـ طبيعياإل، ماـف لو أنو كاف مسبوقًا وصمى مع اإللك

ف الصورة األولى ما الفرؽ بي، ركعة األولى بالنسبة إليو لمتشيدفإنو يجمس بعد ال، فاتتو ركعة المسبوؽ ،الركعة األولى
 ؟والصورة الثانية

 .ماـألنو تبع لئل"؛ ال يجوز استقبلاًل  وز تبعًا مايج"
ـ في الركعة األولىوقع لئل بؿ السيو، اىذا المصمي ما سي، وىكذا في سجود السيو ، وىذا جاء في الركعة الثالثة، ما

 جد لمسيو ىؿ يسجد معو أو ال يسجد؟ماـ سواإل
 .وىكذا، القاعدةه عمى ىذ يسجد بناءً 

 ُحْكٌم من الشرِع الشريِف لم ُيَحدّْ *** والعرُف معموٌل بو إذا َوَرْد 
ـ بو كَ حَ  كـٍ حُ  رجع إليو في كؿالعرؼ والعادة يُ "ة": الجامعالقواعد في " -رحمو اهلل-القاعدة عند المؤلؼ ه نص ىذ

 ".الشارع ولـ يحده بحد
 ؟ما ىي العادة، قاعدةىذا نص ال"، مةالعادة محكَّ : "يقاؿ، االقاعدة بعبارة قصيرة جد  ه نختصر ىذأف يمكف و 

 .عندىـ احتى صار ذلؾ مستقر   أي تتابعوا عمى فعمو، الناس هعتاداالعادة ما 



 .ستمر عميو العمؿ عندىـاأو ، ما تعارؼ عميو الناس والعرؼ
 دة وبيف العرؼ؟االفرؽ بيف الع ما

 .العادة ىي العرؼ: بعض العمماء يقوؿ
 .وىذا فيو نظر، خر في األفعاؿعضيـ يجعؿ أحدىما في األقواؿ واآلوب

 كيؼ تكوف العادة أعـ مف العرؼ؟، ف العادة أعـ مف العرؼإ: يقاؿلكف يمكف أف 
عادة أنو يناـ بعد صبلة ، عادة بالنسبة إليو، ربشكؿ مستم يفعؿ عمبًل مف األعماؿأف أنو معتاد اآلف اإلنساف لو 

 عند الناس؟ اىؿ ىذا يعتبر عرفً ، كؿ يوـ العصر
 .يناموف في الميؿ،  يناموفال، العرؼ أف الناس في العصر ينتشروف، ال: الجواب

  لكف ىؿ ىذا عرؼ؟ ، عادتوه فيذ، دائمًا ىكذا ،إلى أف يصبح يناـ في النيار ويسير في الميؿ انً لو أف إنسا
وال يسمى ، عادة فيذا يسمى، نتشاروالنيار محؿ اال، وقت النوـ ،ىو محؿ النوـ ،اف النوـالعرؼ أف الميؿ ىو مك، ال

  ا.عرفً 
 .بينيـا متعارفً ، عند الناس ذائعاً بينما العرؼ يكوف ، عادة: ختص باإلنساف يقاؿ لواما ف إذ

 أو أنو يتفاوت؟ -عمى وزف واحد-احدة وىذا العرؼ ىؿ ىو عمى وتيرة و 
تأجر أجراء فمو أنو اس، واليقظة في النيار، مثؿ النـو في الميؿ، عرؼ لمناس عموماً  ىناؾ :نواعأ ،العرؼ متفاوت

 ؟والنيار ما عندنا عمؿ، دنا بالميؿالشغؿ عن: قاؿ، وقدموا لمبمد واءجاا ىـ لمأثـ فاج، في أي مكاف في العالـ
تأتي أف ا أمّ ، تفاؽ مسبؽاشرط و نظاـ عالمي أف العمؿ يكوف في النيار إال ب، عندنا عرؼ عاـ يا أخي، اليقولوف: 

ـ تفاجئنا أنيا بالميؿ يَ انوتتفؽ معنا عمى أف نعمؿ عندؾ ثم ، العرؼإلى ختصموا يرجع افمو ، يذا غير مقبوؿف ساعات ث
ـ عند الناس ـ الذي ال، ىذا عرؼ عا عرؼ خاص  ىناؾ، فيو عرؼ عاـ،  يختص ببمد أو بناحية أو بطائفةالعرؼ العا

تكاليؼ  ،واج، نفقات الز عداد لمزواجاإل أف الناس في ىذا البمد ثبًل لو فرضنايعني م، في بعض البمداف دوف بعض
فجاء ، أو عمى الزوج، ىذا عرفيـ، أىؿ الولد مثبلً  الزواج عمىفي منطقة أخرى تكاليؼ ، و الزواج عمى أىؿ البنت

 ختصموا؟افما الحكـ إذا ، تكاليؼ عمى الزوجالأف إنساف وتزوج مف تمؾ الناحية التي عرفيـ فييا 
، الزوج ىعرؼ الناس فييا أف تكاليؼ الزواج عم أنت جئت إلى بمدٍ ، عرفؾ أنت غير معتبر: فيقاؿ، ينظر في عرفيـ

  .الذي تتحمؿ ىذه األشياءأنت ف
ولذلؾ الذي ، أىؿ فف مف الفنوفب، بطائفة مف الناس، بأىؿ بمد اا، خاص  يكوف خاص  وقد ، االعرؼ قد يكوف عام   إذاً 

ـ اهلل-يقرأ في كتب العمماء  العادة عند األصولييف ليا معنى،  لةأيعني اآلف مس، صطبلحيـاأف يعرؼ  يغنبي -رحمي
 حتماؿ، وعند الفقياء ما دخمو االعند األصولييف مستوي الطرفيف -ذكرناه سابقاالذي -الشؾ ، معنىوعند الفقياء ليا 

 .شؾ: فيقاؿ لو
ـ فيحاكميـ فمف يقرأ ألىؿ فف يجب أف يع، الطرفيف يال يشترط أف يكوف مستو ، لو شؾ صمى ثبلثاً أو أربعاً  رؼ عرفي

ىؤالء تعريفيـ ، ثيف تعريؼ معنى السنةويقرأ لممحد  ، الفقو أو السنةولييف تعريؼ معنى ىو يقرأ لؤلص، إلى ىذا العرؼ
صمى اهلل -فالسنة عند أىؿ الحديث ىي ما ثبت عف النبي ، في كتب الحديث يقرأأف فيذا اإلنساف معتاد ، يختمؼ

الشارع أمرًا غير ما أمر بو : ، لكف عند األصولييفهخر آإلى  ،قيةمُ قية أو خُ مْ أو صفة خَ  و فعؿأ مف قوؿ -عميو وسمـ



تي إنساف ويعمؽ عمى  يأبلف، صولييفالسنة عند األه ىذ، ما يستحؽ فاعمو الثواب، وال يستحؽ تاركو العقاب، أو جاـز
أو فعؿ أو تقرير  مف قوؿ -صمى اهلل عميو وسمـ-والصحيح أف السنة ما ثبت عف النبي ، ىذا غمط: الكتاب ويقوؿ

ليـ ىب أحياناً يكوف وىكذا أىؿ المذ، فيذا قصدىـ، صطبلحيـا تعرؼ بد أفال أ لؤلصولييف اآلفر تق، أنت أو وصؼ
 .يراعي ذلؾ صطبلح أفالمفروض إذا قرأ اإلنساف ألىؿ اف، وىذا كثير، صطبلحاتا
؛ قد أحاؿ عمى العرؼ في الكثير مف األمور -عز وجؿ-واهلل ، عرفنا ما ىي العادة" مةالعادة محكَّ "قاعدة  المقصود أفف

لماذا؟ ألف ىذا يختمؼ ، ما حدد كـ يدفع[ ٖٖٕ: البقرة]{ ِباْلَمْعُروفِ  َوِكْسَوُتُينَّ  ِرْزُقُينَّ  َلوُ  اْلَمْوُلودِ  َوعَمى}: قاؿكما 
جتو غير النفقة التي فقد يكوف ىذا اإلنساف النفقة التي تصمح لزو ، نى وفقرزماف والمكاف والحاؿ مف غِ ختبلؼ الاب

ـ اهلل-وليذا الفقياء ، ذا فقيروىىذا غني ، فبلف تصمح لزوجة ات فيمف تزوج امرأة غنية وىو يتكمموف في النفق -رحمي
 .يسكنيا فيما يصمح لمثميا، أنو ما يسكنيا في خرابة، غني
 .ما يسكنيا في خرابة، ميما كاف، فالتوسط، وىي غنية افقيرً  كافأنو لو 

إذا ىو ، فالتوسط، وىي فقيرة ا وسعيا، لكف إذا كاف غني  ال يكمؼ اهلل نفسًا إال اإذا كاف فقيرً ، لو أنيا فقيرة وىو غني
 .[ٚ: الطبلؽ] اَل ُيَكمُِّف المَُّو َنْفًسا ِإالَّ َما آتَاَىا{}: فقير وىي غنية

َسَعٍة مِّن }ِلُينِفْق ُذو : -عز وجؿ-كما قاؿ اهلل  ،يا وينفؽ عمييا نفقة الئقة بحالولو أنو كاف متوسط الحاؿ فيسكن
و ىناؾ أ ة دائماً العادة عمى إطبلقيا محمكَّ ىؿ ىذه "، مةالعادة محكَّ "ػف، تمؼ بحسب العرؼيذا يخف، [ٚ:الطبلؽ] َسَعِتِو{

 .؟ر ىذه العادةبشروط حتى نعت
 .والطبع السميـ، الشرعوفؽ إذا كانت جارية عمى " مةالعادة محكَّ ": يقيد ىذه القاعدة بعض العمماء

ـ جاء وقت الوفاء قاؿو ، قترض مف إنساف ماالا، لو إنساف جاء و "مةالعادة محكَّ "يعني   ؼثنيف ونصاأريد : الدائف يو
 .ىذا شيء متعارؼ في البمد، ئةابالم
البمد الذي تتحدث عنو  عادة، العادة فاسدة: ، نقوؿ"مةالعادة محكَّ ": قاؿ؟ تطالبني برباأنت ،  يجوزال، ىذا قرضلكف 

ـ ، غير صحيحة ، معتبرةالعادة غير  هىذ، يجوزما يذا ، فزيادة ؼف ونصيثنايدفع  اأقرض أحدً مف  فأإذا كاف ىذا عرفي
 .؟ ألنيا تخالؼ الشرعاماذل، فيي ممغاة شرعاً 

 العادة ما حكميا؟ه فيذ، الرجؿ يخرج أماـ النساء في منصة لو أنو تزوج امرأة في بمد ومف عادتيـ أف
، وىكذا إذا أرادوا عادة فاسدة مخالفة لمشرعه ىذليـ: يقوؿ ، بنتيـاأو طمبوا خروج ، واختصموافإذا طالبوه ، عادة فاسدة

 .ال يمتفت إليياعادة فاسدة ه ىذليـ:  نقوؿ، عادتنا ال شيء فيياه ىذ: يقولوف، و ال يميؽ ألىؿ المروءات حممو عمى ما
ة البد أف تكوف غير مخالفة ىذه العاد، وال يمتفت إلييا، فإنو ال يعتد بيا أف العادة إذا كانت مخالفة لمشرع: الحاصؿف

 .لمشرع
عادة عندؾ ، عند شخص معيف، البيتىذا ما تكوف عادة عند أىؿ ة، طردبد أف تكوف عادة فعبًل مال: الثاني األمر

 .ليست عادة عند الناس، يا أخي
 .أو الذي عقده المكمؼ، الذي ابتدأه الشارعسواء الحكـ ، نعقاد الحكـا ال تكوف جديدة طارئة بعدأ: الثالث واألمر

َدَقاُت ِلْمُفَقرَاء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِميَن : مصارؼ الزكاة يقوؿ في -عز وجؿ-مثؿ اآلف اهلل  :ابتدأه الشارع }ِإنََّما الصَّ
، يذه أشياء مضبوطة حددىا الشارع، ف[ٓٙ: التوبة] لّمِو{َعَمْيَيا َواْلُمَؤلََّفِة ُقُموُبُيْم َوِفي الرَِّقاِب َواْلَغاِرِميَن َوِفي َسِبيِل ا



، : يقولوف، فأكثرا أف المسكيف ىو الذي ال يممؾ مميونً : رأ بعد ذلؾ في عرؼ الناسطلو أنو  ي ما ذلاىذا فقير اليـو
 جد عرؼ بيذا الشكؿ؟ىذا صحيح لو وُ  ىؿا، ده أكثر مف مميوف ىذا يعتبر فقيرً عن

، ةالعادة غير معتبر ه فيذ، أو قوت يومو، الذي ال يجد حاجتو األصمية مثبلً ، ىو معروؼالفقير ، ىذا غير صحيح
 .ىذا عرؼ غير صحيحنقوؿ: ، عمى عرؼ البمد بناءً ، زكاةي ما عنده مميوف ىذا يعطى مف الذلاواهلل : اؿقبل يف

 فيؿ تدفع الزكاة فيو؟، العمـىو  "في سبيؿ اهلل": رفناعُ  قالواو طرأ بعد ذلؾ ل، وقؿ مثؿ ذلؾ في األعراؼ الحادثة
نما، ال: الجواب  .ا العرؼ الحادث الطارئفبل يعتبر ىذ، المقصود بو الجيادف "في سبيؿ اهلل"صود الشارع إذا ذكر مق وا 

 .يكوف طارئاً  ال شترط في العرؼ أفي فإذ
ـ بعد مرور، داري ىذه وقؼ لؤليتاـ: قاؿلو  :فيما يعقده المكمؼ ـ ، عرؼ الناستغير ، ئة سنةام ث عندىـ وصار اليتي

وننظر أيضاً في الوقت الذي عقد فيو ، و ننظر في حكـ الشارعأ، فيؿ ىذا العرؼ صحيح، ىذا العرؼ، مف فقد أمو
عندنا واحد : قوؿيبعض الناس يسأؿ  ،ىذا ىو اليتيـ، أباه دوف البموغ فقد مف دـآاليتيـ في بني ، الوقؼ ا صاحبُ ىذ
: يسمونو، فو وعشر ة عمره سبع: قاؿ؟ كـ عمره: قمت؟ اآلف في البمد وىو غير موجود، فر، ثـ فعؿ كذا وكذا، يتيـ
 .فبل تنطبؽ عميو األحكاـ، غمط، فيو ال يعتبر، عندىـ ابر حتى لو كاف عرفً فيذا ال يعتا، يتيمً 

 ىذه البئر: مثبلً قاؿ الواقؼ لو كاف العرؼ عند الناس مثبًل في وقت مف األوقات ، لو كثيرة وقؿ مثؿ ذلؾ في أمور
، بعد، بعد مضي سنيف طويمة تغير العرؼوتغير العرؼ ىذا فيما ، صدقة: معناىا "سبيؿ"كاف العرؼ في وقتو ، و سبيؿ

؟ عتبريفيؿ ىذا العرؼ ، لو وجد ىذا العرؼ، أو بسبيؿ خاص بطبلب العمـ، خاص بالجياد مثبلً  معناىا "سبيؿ"وصار 
 ؟ؼصاحب ىذا الوقأو الوقت الذي أوقؼ فيو  أو يعتبر الحاؿ التي أوقؼ فييا

 .طرأ بعده ال يعتبر رؼ الذيالع، ففيو الوقت الذي أوقؼ يعتبر
ىذا شرط ، ال يصادـ أحكاـ الشرعف أويشترط فيو ، رؼ يرجع إليو فيما لـ يحده الشرعىذا الع، وىكذا في أمثمة كثيرة

 .البد منو
ـ الشرع ـ أحكا قات طبلواإل، ستعماؿ الشارع في األلفاظالمصادمة أف يكوف مخالفاً ال تليس، العبارة دقيقةه ىذ، ال يصاد

 .بؿ الحكـ، فحسب
ـ : مثاؿ َدَقاُت ِلْمُفَقرَاء{: فيذا يترتب عميو أحكاـ، وىو دوف البموغ ىو مف فقد أباهاليتي ، خرهآ إلى [ٓٙ:التوبة] }ِإنََّما الصَّ

، فيذا ال يعتبر، مف فقد أمو فيو يتيـيذا لو صار العرؼ أف ، فيتيماً يكوف  الفقد أمو فإنو  وألبموغ فمف كاف بعد ا
َدَقاُت ِلْمُفَقرَاء{: ال تنطبؽ عميو األحكاـ  .شيء ثافٍ فيذا  إال أف يكوف فقيراً ا، خرىآإلى ، [ٓٙ:التوبة] }ِإنََّما الصَّ

: لو قاؿ مثبلً ، تكمـبعرؼ ىذا الم العبرةفإف  فقط والتسمية واإلطبلؽستعماؿ كاف ىذا مخالفاً لمجرد المفظ واالأما إذا 
 ؟واحد ستظؿ مع فبلف تحت سقؼأال  واهلل
نظر أنو يُ  أو ؟البد أف يكوف تحت السماء معو؟ فيؿ يحنث، ىو فيؿ يحنث، سقفاً : سمى السماء -عز وجؿ-اهلل 

 ؟يعني سقؼ بيت، تحت سقؼ واحد: إلى العرؼ
 .ىنا ننظر الستعماؿ الشارع بلف، صودلمقاىذا ىو 

 فيؿ يحنث؟، بساطاً : رض اهلل سماىا، األواهلل ال أجمس مع فبلف عمى بساط: لو أنو قاؿو 
 .المعروؼ بساطالالعرؼ إذا قاؿ ىذا يقصد ، عرؼ الناس نظر إلىال، يُ : الجواب



ـ الشارع مع خاأما إذا ، فإف المعتبر ىو العرؼ ختمفت مع عرؼ الناساإذا رع لمشيء تسمية الشا ففإذ العرؼ تمؼ حك
 .ويمغى العرؼ المخالؼ لمحكـ، حكـ الشارع فالمقدـ

بيت فبلف، واهلل ال أضع رجمي في أ أط ال واهلل: قاؿ رجبللو أف : -أمثمة عميياوىذه - األعراؼاعاة ر م لةأمس في
  يحنث؟الفما الحكـ؟ يحنث أو ، أدخموه محموالً ف، خبلص ما تضع رجمؾ أنت عمى يمينؾ: قالوا، فأدخموه محموالً ، بيتو

 .دخؿ في بيت فبلفيال أألف مقصوده ؛ يحنث
}َوِلّمِو َيْسُجُد : أيضاً في التسمية ستعماؿ الشارعا ابة في أصؿ معناىا في المغة وفيالد، واهلل ال أركب دابة: لو أنو قاؿو 

ذا قاؿو ، كؿ مف دب عمى األرض، [ٜٗ:النحؿ] {َوَما ِفي اأَلْرِض ِمن َدآبَّةٍ َما ِفي السََّماَواِت  ، "ال أشتري دابة واهلل: "ا 
 ؟لمقصود بوفما ا

، ال يحنث بو مع أف الطائر دابة في معناىا العاـ وفإن رى طائراً تشافمو ، ألف ىذا ىو معناىا في العرؼ؛ ربعذوات األ
ِإالَّ ُأَمٌم }َوَما ِمن َدآبٍَّة ِفي اأَلْرِض َواَل َطاِئٍر َيِطيُر ِبَجَناَحْيِو  طائر ودابة: قاؿفإنو يكر في مقابؿ الدابة إذا ذُ  ف كافا  و 

 .مف شأنيا أف تمشي عادةالتي أو ، الطيور التي ال تطيرفي ية اآل هوالعمماء تكمموا عمى ىذ، [ٖٛ:األنعاـ] {َأْمثَاُلُكم
 عندىـ وكاف العرؼ اً عيف قاضيو ذىب إلى بمد ، ب إلى بمد يجب أف يعرؼ عرؼ البمدقاضي إذا ذىوليذا قالوا: ال

لكف العرؼ عندىـ ، ؼ عندىـىذا عر ، ف مف اإلبؿ مثبلً و صداقيا خمس: لو قالوا مثبلً ، خرآ ءتسمية الصداؽ بشي
وال نستطيع القياـ ، إبؿ بأىؿنحف لسنا : قالوا، وجاء بيا، شترى خمسيفاو  وراح ،البنته فتزوج ىذ، اإلبؿه قيمة ىذ وى

، تزوجيا عمى خمسيف مف اإلبؿ :نص العقد بيني وبينكـ: قاؿ، نحف نريد قيمة اإلبؿ، وال حاجة لنا بيا، عمييا
 فما الحكـ؟ د القاضيفاختصموا عن

، قيمة خمسيف، ويقصدوف بو قيمة ىذه اإلبؿ، اإلبؿبفي عرفيـ تسمية الصداؽ فإذا كاف ، يرجع إلى عرفيـ في البمد
 .معرفة أعراؼ الناسمف  ففبلبد إذ، قوليـفالقوؿ ، فإنو يرجع إلى العرؼ

 فما الحكـ؟، وأكؿ سمكاً ، كؿ لحماً آواهلل ال : ؿلو قا
ـ األحمرألف العرؼ أف ال؛ ال يحنث ـ ىو المح سمى  -عز وجؿ-مع أف اهلل ، كؿ لحماً آواهلل ال : قاؿ، ال األبيض، مح

فقدمنا ، والعرؼ استعماؿ الشارع لمفظ والتسمية ىنا فبلحظ، [ ٗٔ:النحؿ] ِلتَْأُكُموْا ِمْنُو َلْحًما َطِريِّا{} لحماً : لحـ السمؾ
لقاعدة تدخؿ في ا هىذو  ،وىكذا، ال يخالؼ الحكـأف رة العب، ستعماؿ الشارع ال ينبني عميو حكـ؟ ألف الماذا، العرؼ

         .مما يمـ بنا، اأعماؿ كثيرة جد  
: لكف مما يحسف ذكره أيضًا ىنا، وبعضيا يدخؿ في بعض ما ذكرتو، أخرى اشروطً  ليذه القاعدةالعمماء يذكروف و 

موظفيف  تعاقد معو  جاء، زةجاأالعرؼ أف يوـ الجمعة ، العرؼ عندىـ كذا، ال يخالؼ العرؼ شرطًا أو تصريحاً أف 
ـ تأن ؟تشتغموف مالماذا ، ما نشتغؿ: قالوا، شتغموا: اجاء يـو الجمعة قاؿ ليـ لماثـ ، وبينيـ تفاصيؿ ما بينوعماؿ 

 في بمدكـ تشتغموف يـو الجمعة؟
بينيـ تصريح لكف لو كاف بينو و ، عمؿنما ف، أف العماؿ ال يعمموف يوـ الجمعة ، العرؼ ىناالعبرة بالعرؼ ىنا: قالوا

 .فينا ال إشكاؿ، العمؿ سبعة أياـ في األسبوعليـ:  قاؿ، أو شرط
ـ العمؿ مثبلً  ـ : قاؿو  ءجالو ، ساعات يثمانأف العامؿ يأخذ عمؿ : العرؼ في نظا : قوؿن، ساعة ةعشر  تيثناأنا أشغمي

 .العرؼ



ليـ أف يرجعوا فينا ليس ، طيب: قالوا، ىذا العقد، ساعة ةعشر ا تثناالعمؿ عندي : ليـ قاؿ، لو كاف بينيـ تصريحو 
 العرؼ غير معتبر.عؿ ىذا يج التصريح بما يخالؼ العرؼ فيذا، إلى العرؼ

 ف الدـ نجس ما مقدار الدـ النجس؟بأعمى القوؿ  :العرؼ ىعم تمثؿ ذلؾ في األشياء التي أحيم قؿو 
واإلنساف الشجاع ، عميو، يغمى ىائبلً  شيئاً اؼ النقطة الصغيرة عنده تعتبر الخوّ ، ؟الكثرة الكثير، ما مقدار: يقولوف

 ،؟عيب عميؾ تخاؼ مف الرصاصة: خرآلكما يقوؿ بعض الناس ، ىذا شيء بسيط: ويقوؿ، القوي يرى الدـ الكثير
يقوؿ: فيذا يممزه ، بتعدافيذا ، أطمؽ عمييـ شخص مف بعيد، ؟يقوؿ لصاحبو: تخاؼ مف الرصاصة رجؿ مف البادية

 !.خراآل وىي تخرؽ ثوب ؟تخاؼ مف الرصاصة
في  اكثيرً ما كاف نقوؿ: ؟ مقدار الدـ ما ىويرجع إلى العرؼ أنو  فالمقصود، فعمو  يعتبرالأف ىذا متيور : فالحاصؿ

 .العرؼ
ـ تذكروا فيما بعد، لو أنو صمى الظير ركعتيف وال أحد تذكر: طوؿ الفصؿ في مسألة الصبلة فما الضابط في ىذه ، ث

 المسألة؟
  .يصمي ركعتيف زيادة ،حتى يمحؽ بيا النقص ،ف ال يطوؿ الفصؿ: أنقوؿ

ىنا  ،ركعتيفالظير صمينا  قد: قاؿ، تصؿ عميو واحدا الثانية والنصؼالساعة حتى وجمسوا  الو أنيـ راحوا وتغدو و 
 ركعتيف زيادة؟ : صؿ  نقوؿ لو
 .ال: الجواب
 .اعرفً ألنو طاؿ الفصؿ ؛ عد الصبلةأ: نقوؿ

 ا.عرفً لكف ال يطوؿ ذلؾ ، ال بأس، ايسيرً  انقطاعً لو انقطع ا، يشترط فييا المواالة: مسألة الطيارة
العرؼ أف اإلنساف  :رجؿ أمو في البمد، بحسب العرؼ، صمة الرحـ، نفقات األقارب، الزوجات، نفقات األوالدنفقات 
عرفيـ أف اإلنساف يصؿ كاف فإذا ، حسب العرؼ، كؿ يوـ ،كؿ يوميف، أمو في البمد أنو يأتييا كؿ ثبلثة أياـالذي 

وىو في البمد يعتبر  سبوع يأتييا إال مرة باألالفإذا كاف ، أياـ مرةة أربعأو ة كؿ ثبلثفي أمو إذا كانت في البمد عنده 
  .عمى العرؼ بناءً ، ىذا مف العقوؽ

 ما تحصؿ بو الصمة ىؿ تحصؿ بالمياتفة؟
 .ىكذاو ، و سافر إلييـأ، تصؿ عمييـالو  يكوف قد وصؿ رحمو فإذف، نعـ

 ما حد التفريط؟  -في القاعدة السابقة حدثنا عنوالذي ت-اإلنساف بو التفريط الذي يؤاخذ 
 .كؿ شيء بحسبو، بحسب العرؼ: نقوؿ

 .، والغبف القميؿ يقدر بالعرؼاعرفً الفاحش  الغبف، ىكذا العيوب التي في السمعو 
ـ العرؼ في البمد يرجع إلىفوما اتفقوا عمى مير ، تزوج فبلنة، وىكذا في المير الذي لـ يسَـّ  العرؼ واهلل ؟ العرؼ، ك

 .األفً نطالبو بأربعيف ا، أربعيف ألفً المير يعطى مثبًل 
يا أخي أنا ، تعاؿ الحمؽ ىذا بمائة لاير: قاؿ لؾ، بعدما خرجتو شعرؾ وما اتفقت عمى قيمة  تحمقت لمحبلؽ ذىب

والمحؿ ، الديكورات ىذه طالعة عمينا بمميوف، كما ترى ىذا المحؿ يختمؼ، ال: قاؿ، أحمؽ بخمسة رياالت عمى الموس
 .منىقيف الذيف أنت تحمؽ عندىـ في أرصفة الحبلما ىو مثؿ ، راؽٍ 



رياالت إذا كاف ىذا ىو  ةتستحؽ خمس، نقوؿ: العرؼ ىفينا نرجع إل، يا أخي ىذا الكبلـ ما ىو صحيح: قوؿ لوت
 .العرؼ الشائع
فنرجع ! عجيب، قاؿ: لاير تيمائبلو: لما جاء قاؿ ، خط لي ىذا القماش: وقاؿا، قماشً الخياط  ىعطأ :خياطة الثوب
 كـ العرؼ؟، إلى العرؼ

 .ف رياالو العرؼ مثبًل خمس
 .خرآ شيءخمسيف وليس لؾ ذه خذ ىطيب: 

 ؟بذمتؾ يـو القيامة
  .الحمد هلل، خميا بذمتي في يـو القيامة: قاؿ

وبعدما ا، اشتريت أرضً  تذىب :السعي، المتعارؼ بيف التجار كالمشروط بينيـا، شرطً المشروط ك اعرفً  المعروؼ
؟ ىذا شأنؾ ماذاسعي  اخمسة عشر ألفً  ،ىذه سعي اخمسة عشر ألفً عميؾ  يا أستاذ باؽٍ : قاؿ لؾ، ئة ألؼامبريتيا تشا

المشتري يدفع أف فإذا كاف العرؼ ، ىو الذي يدفع السعي ال، العرؼ أف المشتري، أنت والبائع أنا مالي عبلقة فيكـ
، شترطاإال إذا ، يدفع خر فالبائع ىو الذيآإذا كاف العرؼ عمى البائع في بمد ، المشتري ويمـز بذلؾ السعي يدفعيا

 .فينا ال إشكاؿ، وقبموا، لكف أنا أشترط أف السعي عمى البائع، عيالسىو الذي يدفع  العرؼ أف المشتري: شترط قاؿالو 
، وما اتفقت معو عمى شيء في البمديوصمؾ ناحية أخرى ل لو ركبت مع سيارة اآلف :ةجر األ، فيذا في كثير مف المسائؿ

، أنت عارؼ اآلف الظير سيارات األجرة قميمة: قاؿ؟ فو سبعلماذا ، سبعيفريد ا أأن: ثـ قاؿ لؾ، العادة بعشرة رياالت
ـ خضوع ىذه األشياء لمعرض والطمب ـ عند السوؽأف  بيف ففرؽ، وتعرؼ أنت نظا وبيف ، تكوف سيارات األجرة تتزاح

، لؾ عشرة فقط، "شرطاالمعروؼ عرفاً كالمشروط ": نقوؿ لو ،ئة وخمسيفامفتعطيني اآلف ، يوصمؾ اأنؾ ما تجد أحدً 
  .وىكذا

 قد باء بالخسران َمْع ِحرمانوْ  ***ُمعاِجُل المحظوِر قبل آِنْو 
العبارة المشيورة  يى هىذ"، قبؿ أوانو عوقب بحرمانو اشيئً مف تعجؿ : "في القواعد -رحمو اهلل-نص عمييا الناظـ 

ىذه القاعدة مختمؼ "، مف تعجؿ الشيء قبؿ أوانو عوقب بحرمانو: "والناس يستعممونيا عمى سبيؿ المثؿ، عند العمماء
 .بعض العمماء يرد القاعدة برمتيا، ومختمؼ في تفاصيميا، في أصميا

 .وبعضيـ يخالؼ في كثير مف التفصيبلت الداخمة تحتيا
دخؿ ت ،"مةالعادة محكَّ : "يي مف القواعد الخمس الكبرىفبخبلؼ القاعدة التي قبؿ قميؿ ، الكبيرةىي ليست مف القواعد و 

 ".مف تعجؿ شيئًا قبؿ أوانو"فاآلف كثيرة، فييا قواعد 
 قد باء بالخسران َمْع ِحرمانوْ  ***ُمعاِجُل المحظوِر قبل آِنْو 

ىذه القاعدة منيا ما يصح تطبيقيا عميو مف األمثمة الواقع أف ، عوقب بحرمانو قبؿ أوانو اشيئً اآلف مف تعجؿ 
 .ومنيا ماال يصح، والتطبيقات
، ىو الوارث-فما الحكـ؟ إنساف سيرث مف إنساف  لو أنو قتؿ مورثو :مف أجمى صور ىذه القاعدةوىي  مثبلمما يصح 

 ؟فما الحكـ، فقتمو -وىذا يممؾ أمواال
 .يمنع القاتؿ مف الميراث" و عوقب بحرمانوستعجؿ الشيء قبؿ أوانامف ، "يحـر مف الميراث



، ال زاؿ في أوؿ شبابو اآلفىذا ، أنا ما أدري متى يموت، إنساف أوصى لو إذا مات بعشرة مبلييف، يوصِ ملو قتؿ ال
 فيؿ يعطى؟، فقتمو، عجؿ بوأو ، تموأقدعني ، أموت قبمو ربما، نتظرهأكـ سأبقى و 

 ".أوانو عوقب بحرمانومف استعجؿ الشيء قبؿ "،  يعطىال: الجواب
 .(ٗٔ)((لـ يشربيا في اآلخرة ومف شرب الخمر في الدنيا فمات وىو يدمنيا لـ يتب)) :ويدؿ عمي ىذا

ـ ابف تيمية وابف القيـ ـ مثؿ شيخ اإلسبل }َأْذَىْبُتْم : (٘ٔ)أف ذلؾ ال يختص بالخمر: وعميو بعض السمؼ، وبعض أىؿ العم
أف مف تمتع : -رضي اهلل عنو-ىو ظاىر حاؿ عمر ، و [ٕٓ]األحقاؼ:  ِفي َحَياِتُكُم الدُّْنَيا َواْسَتْمَتْعُتم ِبَيا{ َطيَِّباِتُكمْ 

توسع ال" :وقالو الشاطبي أيضاً ، ىذا قالو ىؤالء، في الدنيا كاف ذلؾ نقصاً في مرتبتو في اآلخرة -ولو مباحة-بالطيبات 
ىا مف خذإذا أخذ مف ىذه المباحات أ، وىذا ليس عمى إطبلقو، (ٙٔ)"خرةفي المباحات نقص في حظ صاحبيا في اآل

ْزِق ُقْل فقؿ:  -عز وجؿ-ولـ تشغمو عف طاعة اهلل ، حميا }َمْن َحرََّم ِزيَنَة الّمِو الَِّتَي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َواْلطَّيَِّباِت ِمَن الرِّ
كاف يحب  -صمى اهلل عميو وسمـ-والنبي ، [ٕٖ]األعراؼ: َخاِلَصًة َيْوَم اْلِقَياَمِة{ِىي ِلمَِّذيَن آَمُنوْا ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا 

في مرتبة صاحبو بإطبلؽ  انقصً فيذا ال يكوف ، ةحسن ألبسة -صمى اهلل عميو وسمـ-لبس و والحمو البارد، ، (ٚٔ)الحموى
ولذلؾ ، شؾ أنو يؤثر في مرتبتو في اآلخرةفإف ذلؾ ال  ف كاف ذلؾ مشغبلً لو مثقبلً لو عف طاعة اهللإلكف ، في اآلخرة

إنما ، لكف ىذا الكبلـ يحتاج إلى دليؿ، خرهآإلى ، (ٛٔ)نو ال ينكح الحورإ مثبل: ابف القيـ يقوؿ عف الذي يزني مثؿُ 
 .رورد الحديث في الخم

فأكمت دواًء ، استعجمت العادة، اآلف لو أف المرأة استعجمت الحيض: مثؿ؛ ىناؾ صور قد ال تنطبؽ عمييا القاعدة
؟، خرينزؿ الدـ لغرض أو آل، ينزؿ العادة  فما الحكـ؟ ىؿ تنطبؽ عمييا أحكاـ العادة فتترؾ الصبلة والصـو

لكف ، تأثـ: نقوؿ، ىي تريد أف تفطر في رمضاف فأكمت دواء فنزلت عمييا العادة، ىي حائض اآلف، نعـ: الجواب
 .ما تصوـ ىؿ تصـو وىي حائض؟

 فما الحكـ؟، فانقطع الدـ عنيا، لو أكمت دواًء يرفع العادة مف أجؿ أف تصوـ والعكس
 .فيذه استعجمت الشيء قبؿ أوانو، ثـ عمييا إذا كاف ال يضرىاإوال ، صوميا صحيح

مف استعجؿ الشيء قبؿ أوانو عوقب : "العادة العمماء يقولوف" ستعجؿ المحظورامف : "لكف الحظ عبارة المؤلؼ ىنا
 .الشيخ قيده بالمحظور، بالمحظور  يقيدونوال" بحرمانو

فارتدت ، الطبلؽ بيد الزوج، و أف تطمؽ مف زوجيا ال تريده لو أف المرأة تريد :مف أمثمتيا التي قد ال تنطبؽ عميياو 
تحـر : فيذه بعض العمماء يقوؿ، ثـ رجعت لئلسبلـ بعد ذلؾ، ويفرؽ بينيما، عف اإلسبلـ مف أجؿ أف ينفسخ العقد

 .عقابًا ليا، غيره مف األزواج ىعم
 .وردتيا مع إثميا بيذا الفعؿ، ال: وبعضيـ يقوؿ

                                                           

 (.ٖٕٓٓ، كتاب األشربة، باب بياف أف كؿ مسكر خمر وأف كؿ خمر حراـ، برقـ )أخرجو مسمـ -ٗٔ

 (.ٕٓٗ: ص) األفراح ببلد إلى األرواح وحادي ،(ٖٖٗ: ص) المشتاقيف ونزىة المحبيف وروضة ،(ٖٖٕ/ ٔ) االستقامة -٘ٔ

 (.ٕٗٗ/ ٘) الموافقات -ٙٔ

 .(، وقاؿ محققو المسند: "إسناده صحيح"ٖٕٙٔٗأحمد في المسند، برقـ ) أخرجو -ٚٔ
 (.ٕٔٗ -ٕٓٗ)ينظر: حادي األرواح، ص:  -ٛٔ



 .قوؿ بعض الفقياءعمى إال ا، تمامً فيذا المثاؿ غير داخؿ في القاعدة 
لكف كثير "، مف استعجؿ الشيء قبؿ أوانو عوقب بحرمانو": منيا ال يدخؿ تحت ىذه القاعدةكثير وىناؾ أمثمة متعددة 

ـ عطش، إنساف لعب في الصباح في رمضاف ورياضة وكذا :مثؿ، خمة في ىذادا مف الحيؿ راح األخ وشغؿ السيارة ، ث
رجع ووقؼ عند محطة  ذلؾ ثـ بعد، سفر في عرؼ الناس، ئة وخمسيف كيموام ،مائة كيموومشي حتى وصؿ إلى 

  ما الحكـ؟، وشرب وأكؿ واشترى ماءً 
 .الفطرألف ىذه حيمة عمى ؛ ال يجوز لو أف يأكؿ

ئيا في نيار وطِ  ذلؾ ثـ بعد، راح وأكؿ وشرب، شيريف حتى ال يكوف عميو كفارة صياـ، فلو أنو أراد أف يطأ امرأتو
 فما الحكـ؟، رمضاف

وليذا العمماء "، مف استعجؿ الشيء قبؿ أوانو عوقب بحرمانو، "ألف المحتاؿ يعاقب بضد قصده؛ عميو كفارة: نقوؿ
في ، وقد يكوف سنوات، اشيورً  مرض الموت تعرفوف قد يكوف، وؼخُ مرض الموت المَ  لو طمؽ امرأتو في: يتكمموف

 متى يرث الرجؿَ ": ووى، مف األلغاز الفقيية الغزً وليذا يذكر الفقياء ، ف ال ترثأمرض الموت المخوؼ طمقيا مف أجؿ 
ىذا القدر مف الميراث الذي ىو الربع أو الثمف  ويرثفمتى ، أقصى حد أربع زوجات، ؟-ميراث الزوجات-" نسوة يثمان
 ؟نسوة يثمان ويرثمتى ؟ -ميراث الزوجة-

ـ طمقيف بمرض الموت المخوؼ: يقوؿ وراح وتزوج بنات أعمامو ، مف أجؿ حرمانيف مف الميراث، لو عنده أربع نساء ث
 يثمان في ىذه الحالة وفيرث، اآلخريفمف الناس  أفضؿ يعميكوف الميراث ألبناء  :وقاؿ، مف كؿ عـ واحدةاألربع، 

 ".مف استعجؿ الشيء قبؿ أوانو عوقب بحرمانو" وىكذا، نسوة
ن أتى التحريُم في نفِس العمْل   فذو فساٍد وَخملْ  أو شرِطوِ *** وا 

ذا عاد إلى ، إذا عاد التحريـ إلى نفس العبادة أو شرطيا فسدت: "-رحمو اهلل-نص القاعدة عند الناظـ  خارج  أمروا 
 ."ومثؿ ذلؾ المعاممة ،لـ تفسد وصحت مع التحريـ

عند تفصيؿ القاعدة يقع خبلؼ بيف ، ىذا نص القاعدة"، النيي يقتضي الفساد: " يذه القاعدة يعبروف عنيا عادةف
ما أف يعود إلى إالنيي : ، فمثبلً لكف التفاصيؿ ىي التي فييا إشكاؿ وخبلؼ، القاعدة صحيحة في الجممة، العمماء

ـ يجعمو عمى قسميف، ذات الشيء أو إلى وصفو ما وصؼ منفؾ: يقولوف والوصؼ بعضي يعني ، الوصؼ إما الزـ وا 
وصؼ والوصؼ قسماف :  ،ىكذا يقولوفؾ، تصور ىذا مف غير ذايُ يعني ، منفؾ الجية عف الشيء الذي اتصؿ بو

  ، ووصؼ منفؾ.-الـز-ذاتي 
أنا : لو جاء وقاؿو  ،ةالربويمثؿ العقود ، كاف يعود إلى ذاتو فيو فاسدإذا : النيي يقتضي الفساد :في قضية فيقولوف

 ؟اعترضتـ عميوالذي ىذا البند الذي فيو الربا أزيؿ أف ريد أ
 .منيي عنيا لذاتيا ؟ ألف عقود الربا، لماذامف جديد اعقدً لو  سو  ، العقد فاسد: نقوؿ
 الفساد.يقتضي وصؼ الـز ىذا : بعضيـ يقوؿ ،العمماء يختمفوف طبعا

ـ يقوؿو  ، ا يحتاج تجديدً ال، والعقد صحيح، نمغي ىذا البندأف يمكف : وفيقول، مثؿ األحناؼ، ىذا وصؼ منفؾ: بعضي
 .وىذا غير صحيح

 فما الحكـ؟، لو أنو باع الميتة أو باع الكمب أو باع الخنزير: فالحاصؿ



 .لوصفو منيي عنو، ىذا ال يصح
، لكف ىذا وصؼ الـز، والسكر معقوؿ، لوحدىا الصبلة معقولة لممصمي،اآلف السكر وصؼ ، لو صمى وىو سكراف

 .غير صحيحة فصبلتو
واإلناء الذىب ىو الوعاء الذي ، بؿ واجب، الوضوء بالماء مباح، توضأ بإناء مف ذىب لو أنو: مثؿ :الوصؼ المنفؾ
 .صحيحالوضوء  لكف، يأثـ باستعماؿ الذىب: فنقوؿ، يحوي ىذا الماء

 لماذا فسدت صبلتو؟ ، ألف ىذا وصؼ الـز؛ ما يصح: بعض العمماء يقوؿ، أو مغصوب لو توضأ بماء مسروؽو 
 .والطيارة وصؼ الـز، ألنو توضأ بماء مغصوب: يقولوف

 .فالصبلة جاء بيا مستوفية لمشروط واألركاف، ويأثـ لغصب ىذا الماء، صبلتو صحيحة ألف؛ وىذا فيو نظر
ىذا وصؼ : بعض العمماء يقولوف، أو ثوب حرير، مثؿ ذلؾ فيما يذكروف فيما لو صمى بثوب منسوج بالذىب قؿو 

 .فصبلتو غير صحيحة، وىو جالس بالثوب، تصور الصبلة إال بوتُ ما ، الـز
 .وصؼ منفؾ: والبعض يقوؿ

  .الصبلة صحيحة مع اإلثـ، أنو وصؼ منفؾ: والراجح
ـ ذىب  .صبلة مستوفية لمشروط واألركافالجاء بالشروط و ، ىذا وصؼ منفؾ ،فالصبلة صحيحة، لو صمى وعميو خات

ـ  ألف ؛ وىذا غير صحيح، ـ أثناء الصبلة بطمت صبلتولو نظر لممحرّ يقوؿ:  -وىو قوؿ لممالكية-بؿ بعض أىؿ العم
 .لكف صبلتو صحيحة، ىذا يأثـ بيذا الفعؿ

  .فما حكـ الصبلة؟، وصمى فيو، سرقو ،اغصب بيتً ، وىكذا لو أنو صمى في مكاف مغصوب
 .مف جنس الغصب، فحركاتو غصب، تحرؾ في نفس المكافيألنو ؛ ما تصح، ىذا وصؼ الـز: بعضيـ يقوؿ

النيي يقتضي : مسألة أعنى، والمسألة فييا خبلؼ طويؿ، الفقياء يعبروف بيذا عادةً ف، منفؾوصؼ أنو : واألقرب
فيو  في العبادة ما كاف النيي فيو مرتبطًا بالعمؿالوارد نيي عنو مف الإ: قيؿولو ، ويعبروف عنيا بعبارات، الفساد
 .وما عدا ذلؾ فميس لمفساد، لمفساد

اَلَة َوَأنُتْم ُسَكاَرى{: مثؿ :مرتبط بالعمؿ لكف إذا ، فالصبلة في حاؿ السكر غير صحيحة، [ٖٗ]النساء: }اَل َتْقَرُبوْا الصَّ
ـ والغصبأدلة ، مثؿ الظمـ كاف غير مرتبط ـ الظم ، في مكاف مغصوب ىفصم، الصبلة مأمور بيا، عامة عمى تحري

 .الصبلة صحيحة مع اإلثـ
 .فما حكـ الصبلة؟، لو صمى بثوب حرير، الحرير منيي عنو مطمقًا لمرجاؿ

 .الصبلةمف أجر فينقص ذلؾ ، مع اإلثـ فصبلتو صحيحة، لمشروط واألركاف ةالصبلة مستوفي
نما ىي مف القواعد األصولية، الفقيية القواعد ليست مفىذه القاعدة  وىي في "، النيي يقتضي الفساد، قاعدة: "وا 

: في البداية كما أشرت، و فميست مف قواعد الفقو، حتاج أف أذكر فييا أكثر مما ذكرتأوال ، العبادات وفي المعامبلت
 .فيذه واحدة منيا، أف بعض ىذه القواعد ليست مف قواعد الفقو



 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 البن سعدي الفقيية القواعد

 أحسنُ  ىي بالتي الدفاع بعد*** يضمنُ  ليس مؤذيو متمفُ و " :قولو -6
 "األمورِ  سائر فعلُ  شق *** إن   األمورِ  بعض فعلوي :قولو إلى

 الشيخ خالد بن عثمان السبت
 

 :بعد أما ،اهلل رسول عمى السالمو  الصالةو  ،هلل الحمد
 : تعالى اهلل رحمو- السعدي ناصر بن الرحمن عبد العالمة قالف

 أحسنُ  ىي التيب الدفاعِ  بعد***  يضمنُ  ليس مؤذيو متمفُ و
 :بعد أما ،اهلل رسول عمى السالمو  الصالةو  ،هلل الحمد

 من" يقول: "،قواعد الجامعةال" :اآلخر كتابو في القاعدة ىذه عن التعبير في -اهلل رحمو- المؤلف عبارة نصف
 ".عميو ضمان فال لمضرتو دفعاً  أتمفو منو  ،ضمنو بو لينتفع شيئاً  أتمف
 أن :قبل من فذكرنا ؟،اإلتالف في الضمان يكون متى ،عميو الكالم سبق قدو  ،اإلتالف بباب تتعمق القاعدة ىذه

 ثابت الضمان نإ :قمناو  ،اإلتالف باب القاعدة تمك من يستثنى أنوو  ،مغتفر ذلك كل النسيانو  ،الخطأو  ،الجيل
 ،ذلك نحو أو ،الوكالة أو ،الشركة أو ،مثالً  الوديعة في كما ،التفريط يوجد لم إذا ذلكو  ،الصور بعض في إال
  :فينا ،يضمن ما يفرط لم إذا ،تفريط غير من يضمن ال فإنو

 أحسنُ  ىي التيب الدفاعِ  بعد***  يضمنُ  ليس مؤذيو متمفُ و
 إنما ،ذلك غير أو ،اإلكراه أو ،الخطأ بطريقالذي  ىناك الذي اإلتالف ليسو  ،دالتعمّ  سبيل عمى إذن إتالفٌ  ىذا
 .خطأ غير من ،القصد طريق عن اإلتالف ىذا
  يضمن؟ ال أو لو قاصداً  كان إذا يضمنو ىل اإلتالف ىذا
 لدفع ،األذى لدفع اإلتالف منو قعو  اإلنسان ىذا كان إذا ،بإطالق يضمن :يقال الو  ،يضمن ال :يقال ال :نقول
ذاو  ،يضمنال  فإنو الشيء ىذا أذى  ىذا من خرجتَ  لو اآلن ،األذى لدفع أتمفو ،يضمن فإنو بو لينتفع أتمفو ا 

 دفع ضمن،يُ  ال الحكم: ،إليك أتى أو ،إليك يأتِ  لم نا  و  ،فقتمتو ،يؤذييمو  الناس ينطح ىائجاً  ثوراً  فوجدتَ  المسجد
 .ُيضمن ال ،الصائل دفع ،المؤذي

 .ذلك نحو أو ،مالو أخذ أو ،قتمو يريد إنسانٌ  جاء اً إنسان أن لو ىكذاو 
 دون أو دمو، دون أو أىمو، دون قتل ومن شييد، فيو مالو دون قتل من))يقول:  -سممو  عميو اهلل صمى-فالنبي
 .(ٔ)((شييد فيو دينو

                                                           

 ومسمم، ،(ٕٓٛٗ) برقممالو،  دون قاتل من باب والغصب، المظالم كتاب البخاري، أخرجو ،((مالو دون قتل من)): حديث - ٔ
ن حقو في الدم ميدر القاصد كان حق بغير غيره مال أخذ قصد من أن عمى الدليل باب اإليمان، كتاب  وأن النار في كان قتل وا 
 ،(ٕٚٚٗ) برقم المصوص، قتال في باب السنة، كتاب ،والمفظ لو داود أبو أخرجوو  ،(ٖٛٚ) برقم شييد، فيو مالو دون قتل من



 ،أحسن ىي بالتي يدفع أن يستطيعو  باألعظم بالدفع يبدأ ال :يعني ،أحسن ىي بالتي الدفع يكون أن يجب لكن
 ُيدفع، تدفعو ىذا ،المصمي يدي بين المار دفع في الحديث القاعدة ىذه عمى يدل مماو  ،يتدرج ثم ،باألرفق يدفع
 إلى الدفع ىذا أدى فمو ،(ٕ)القرين(( معو فإن ))فميقاتمو، :-سممو  عميو اهلل صمى-قال النبي يندفع لم فإن ،باليد
  يضمن؟ ىل ،ذلك نحو أو ،يده كسر أو ،قتمو

 ،منو ينتقل ثم ،باألسيل فيبدأ ،ذلك نحوو  ،المال عن الدفع في أيضاً  كذلكو ، (ٖ)بيذا يبدأ ال لكن ، ال الجواب:
 ىذا ،لنفسو النفع يستجمبوىو أن  خرآ لمعنى أتمفو أو ،قتمو إن لكن ،عميو ضمان ال فإنو األذى دفع فيمن ىذا

 فإنو معذوراً  جائعاً  كان حتى لو ،منيا ليأكل نحرىا ،ناقة ،فالن دابة ،ليأكمو فقتمو معصوم مال إلى عمد إنسان
 .يضمن
 ال ىذا ،ىذا نحو أو ،الثمرة من يأخذ كأن ،اآلخر منو يتضرر ال ،يسيراً  الشيء ىذا كان إذا ؟يضمن ال متى

 جدو  ،فالن دابة إال جدو  ماو  ،اليمكة عمى يوشك إنسان ؛معتبراً  الشيء كان إذا أما ،مضطراً  كان إذا ،يضمن
 .التصرف بيذا معذور لكنو ،الحال في ىذه يضمن فيو ،يدفع ،أكل ثم ،نحرىاف ،ناقتو

 إلى صلو  ،اليمكة إلى بو يفضي الذي الجوع نفسو عن يدفع أن أجل من الحرم صيد من صاد أنو لو كذلكو 
 لمصمحة قتمو ألنو ؛يضمن لكنوو  ،يأكل أن لو يجوز :يقال فينا ،الحرم من يصطاد أن البد ،الجوع من حالة
 يقول: القاعدة ىذه معنى ىذا ،نفسو

 أحسن ىي التيب الدفاعِ  بعد***  يضمنُ  ليس مؤذيو متمفُ و
نماو  ،باألشد يبدأ ال أن يعني:  . باألخف يبدأ ا 

 كالعميمِ  فراداإلو الجمع  في *** العمومِ  في الكل   تفيد وأل
 ،االستغراقو  ،العموم تفيد "ل"ا ،األلفاظ مباحثب يتعمق مما أصولية قاعدة ىي القاعدة ىذه ،مثال ىذا العميم

 .عيدية تكون ما ،عيدٌ  ىناك يكن مالم العموم تفيد ياأن بمعنى ؛فةالمعر   "ل"ا :بيا المقصودو 
 .المرأة جنس من أقوى الرجل جنس :يعني ،المعرفة "ل"ا ىذه ،المرأة من أقوى الرجل :مثالً  تقول فحينما
ماو  ،ذكري إما ،معيودٌ  ىناك كان لو لكن ماو  ،حضوري ا   .ذىني ا 
أنا  ،ذكري العيد ،عيدية "ل"ا ىنا ،المرأة من أقوى الرجلو  ،امرأةو  رجالً  رأيت تقول: ،ذكري عيد :العيد أنواع
 ال فينا ،المرأة من أقوى -المعيود آنفاً  ذكرتو يعني الذي- الرجلو  ،امرأةو  رجالً  رأيت ،قميل قبل الرجل ذكرتُ 
 معين. رجل عن نتكمم ،عموم
عيد حضوري،  فيذا المرأة، من أطول الرجل فتقول: ،أتياو ، قفاو  قد امرأةو  رجل إلى تنظر الحضوري والعيد

 العموم. في ليست فيذه ،الواقف الرجل ،ينتظرك الرجل :تقول أو الحاضر، رجلال

                                                                                                                                                                                                 

 ،(ٕٔٗٔ) برقم شييد، فيو مالو دون قتل فيمن جاء ما باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن الديات كتاب والترمذي،
 .   (.ٛٓٚ) برقم الغميل، ءاإرو  في األلباني وصححو ،(ٜ٘ٓٗ) برقم دينو، دون قاتل من الدم، تحريم كتاب والنسائي،

 (.ٛ٘ٔٔ) برقم المصمى، يدى بين المار منع الصالة، باب كتاب مسمم، أخرجو - ٕ

 (.ٖٛ٘/ ٔ) الباري فتح - ٖ



 طمبتَ  ما نسي أو ،األمرنسي  الرجل :لك أقول ثم ،حديث بينوو  بينك شخص ىناك ،اذىني   العيد كان إذا كذلك
 الرجل ،بالذىن معيود رجل ؟،عنو حديث بينكو  بيني الذي الرجل أو ،الرجال كلالمقصود  ىل :الرجل منو،

 .لمعموم ليس كمو فيذا -الذىن في المعيود :يعني- ،الكتاب أحضر
 أو ،المفرد عمى دخمت إذا التي -ةالتعريفي- فةالمعر   "ل"ا :ىي لمعموم التي إنما ،لمعموم ليست ةالعيدي "ال"

  ة.األصولي القواعد من فيذا ،الشمولو  ،االستغراق تفيد فإنيا الجمع
 كالعميمِ  األفرادو الجمع  في *** العمومِ  في الكل   تفيد وأل

 ،ستعمالاال بحسب عميم؟ كل :ذلك يعني ىنا؟ العموم جوو  ما"عميم"  :االسم ىذا عمى "ل"ا دخمت ىنا "العميم"
 جميع الستغراق :يقال أن يمكن العميم في ىذه "ل"ا فإن -جلو  عز– اهلل سماءأ فيإذا كانت  ،المثال بحسب
 . جلو  عز– هلل قةمستحَ  المحامد كل الحمد، :تقول مثمما ،-جلو  عز– هلل متحقق فيو العمم

ذاو   عميم فكل العميم: "الجيول من خير العميم": قمت فإذا ،كثير أفراد في اشائعً  معنى بيا قصدتَ و  ،العميم :قمت ا 
 .ذكره الذي المثال ىذا عمى نطبق ىكذا ،العمومو  لالستغراق فيذه ،ذلك بضد يتصف ممن أفضل

 قمت. كما أصولية قاعدة ىيو  ،تحصى ال جد ا كثيرة فيي األخرى األمثمة أما
 ما اإلثمو  ،النفس إليو اطمأنت ما ))البر :-سممو  عميو اهلل صمى-النبي يقول حينما ،األمثمة لبعض نأتي سريعاً 
ِل{ َيأ ُمرُ  الم وَ  }ِإن   بر كل :يعني "البر" ،(ٗ)((النفس في حاك  شيئاً  حدد ما ،العدل أنواع بجميع ،[ٜٓ:النحل] ِبال َعد 
لِ  َيأ ُمرُ  الم وَ  }ِإن   بعينو َساِن{ ِبال َعد  ح   .اإلحسان ضروب بكل ،َواإلِ 

َشاء{ َعنِ  }َين َيى ،القرابات كل يشمل -القرابات- القربى لذوي باإلحسان يأمر أنو يخبر حينماو   دخمت  ،ال َفح 
َشاء} :كممة عمى "ال" َشاءِ  }َعنِ  عنو منيي فيو الفحشاء أنواع من نوع كل ،لمعموم ذلك فإن {ال َفح   َوال ُمن َكرِ  ال َفح 

 .[ٜ:النحل] َوال َبغ ي{
 .لمعموم فإنيا المفرد أو ،الجمع عمى دخمت إذا ىكذاو ، عنو منيي فيو ،بغي كلو  ،فحشاء كلو  ،منكر كل
 دخوليا يؤثر ،لمعموم فإنيا ،مثالً  الجنس اسم يقال: أو ،النكرة ىوو  ،عميو دخوليا ريؤث   الذي :بالمفرد المقصودو 

 .العمم سماالبخالف  ،عميو
 ،براء كل ليس ،العموم تفيد ال فيذه ،العباس ،لحارثاو  ،البراء :قمتو  أو عباس ،حارث أو ،براء سموا شخص 
 ،ذلك نحو أو ،المفظة ىذه أصل ،مثالً  األصل لممح العمم عمى تدخل فيذه ،العمم عمى دخمت حارث، كل ليسو 

ن َسانَ  }ِإن  ، العموم تفيد ال لكنيا ٍر{ َلِفي اإلِ   .جلو  عز– اهلل استثنى من إال خاسر فيو إنسان كل ،[ٕ:العصر] ُخس 
 دل ما إال ،المفظ في ظاىر ،األصل في ىذا ،مئالتما كلو  ،الرقى كل، (٘)شرٌك(( لةوَ الت  و  ،التمائمو  ،الرقى ))إنو

 .استثنائو عمى الدليل

                                                           

 الكبير، في والطبراني ،(ٖ٘ٚ) برقم المسند، في شيبة أبي وابن ،(ٙٓٓٛٔ) برقم ضعيف، بإسناد المسند في أحمد أخرجو - ٗ
 عبد بن أيوب عمى الطرق ىذه مدار(: "ٖٕٗ/ ٔ) العشرة المسانيد بزوائد الميرة الخيرة إتحاف في البوصيري قال ،(ٖٓٗ) برقم
 ".مجيول وىو اهلل،



ذاو   ،عيدىم في معروفة موجودة كانت معينة رقى عمى يتكمم كأن ،لعمومعمى ا تحمل ال فإنيا عيدٌ  ىناك كان ا 
كِ  ِفي ال ُمَناِفِقينَ  }ِإن   ،اشركً  الرقى كل ليسأنو  معمومو  ،الرقى كل عمى ىذا حمليُ  فال َفلِ  الد ر  َس   {الن ار ِمنَ  األ 
نماو  ،بعممي ليس نفاقيم نمَ  ،المنافقين كل [٘ٗٔ:النساء]  .االعتقادي النفاق ا 
 .العموم عمى دلت دخمت إذاىذه  "لـ"اف ،المتقين لكل }َمَفازًا{ ،المتقين، [ٖٗ:القمم] ِلم ُمت ِقيَن{ }ِإن   :أيضاً و 

      ".الالم" :يقول بعضيمو  ،"لا" :يقول بعضيم
 مط  الن   فيو لقُ  فتَ عر   طٌ مَ فنَ  *** فقط الالمُ  أو تعريفٍ  حرفُ  "أل"

  .فقط فةالمعر   ىي "الالم" :يقولون بعضيمو  ،فةالمعر   ىي "أل" :يقولون العمماء بعضل" ا"
  أصولية. قاعد فيذه

 النيي سياقِ  أو العمومَ  تعطي *** النفي سياقِ  في النكراتُ                        
 إلى تحتاج القواعدو  ،فيو ُيتوسع النظم ألن ؛ذكرىا إلى -قمت كما- نحتاجو ، خراآل الكتابفي  المؤلف عبارة
 العموم. تفيد الشرط أو ،أو النيي ،النفي في سياق النكرة :في عبارتو يقول العبارة، في الضبط من شيء
 أربع ،االستفيام أو ،الشرط أو ،النيي أو ،النفي سياق في النكرة :حاالت أربع في العموم تفيد النكرة أن والواقع
 .العموم النكرة فييا تفيد حاالت

 ىذه ،فيو مؤثرة "لا" دخول يقبلو  ،جنسو في شائع معنى عمى دل ما أو ،جنسو في الشائع المفظ ىي :النكرةو 
 عن نتحدث نحنعمى كل حال  ؟،الجنس سما بينو  بينيا فرق ىل ىناك أو ،جنس سما ىي ىل ،ىي النكرة

 .النكرة
فة المعر   "لا" عميو دخمت إذا ،جنسو في شائع معنى عمى يدل بعينو ال لشي ضعوُ  سما االعتبار بيذا ىي فالنكرة

 أو ،اليد ساعة ،معينة ساعة عمى ضعتو  ىل ،ساعة :كممة ،بعينو ال لمعنى ضعوُ  سما ،التعريفأثرت فيو 
  زيد؟ ساعة أو ،الحائط ساعة

 بيذه كان ما كل ،جنسو في شائع معنى عمى يدل ،بعينو ال الوقت، حاسبة ىيو  ،لمعنى ضعو  سما ال، :الجواب
 ،عميو أل بدخول معرفة صار فينا الساعة، :تقول مثمما ،أل فيو تؤثرو  ،"ل"ا دخول يقبل ،ساعة فيو المثابة
األعالم  فيذه ،ذلك أمثالو  ،اليمان البراء، الحارث، العباس،ك العمم :قمنا كما ،عميو "ل"ا دخول يؤثر ماال بخالف

نماو  ،"أل" دخول افيي ؤثري ال   األصل. كممح لمعنى ىي ا 
  .احدةو  احدةو  نأخذىا دعونا لكن ،السنةو  الكتاب في كثيرة ىذا عمى األمثمة ،النكرة ىي ىذه

{ ِفي ِجَدالَ  َواَل  ُفُسوقَ  َواَل  َرَفثَ  }َفاَل  مثل: العموم، تفيد النفي سياق في النكرة  .[ٜٚٔ:  البقرة] ال َحجِّ
 َوالَ  َرَفثَ  }َفاَل  بالفعل الو  ،بالقول ال رفث ال ،الجماع مقدمات ىوو  ،رفث أيّ  َرَفَث{ }َفاَل  ،لمنيي مضمن نفي ىذا

 إلى الحج في فالنظر ،إطالقاً  فسوق فال -أصغر حج العمرةو - اإلنسان حج إذا ،الحج في فسوق ال ُفُسوَق{

                                                                                                                                                                                                 

 برقم التمائم، تعميق باب الطب، كتاب ماجو، وابن ،(ٖٖٛٛ) رقمب التمائم، تعميق في باب الطب، كتاب داود، أبو أخرجو - ٘
 ،"متابع لكنو زينب، أخي ابن لجيالة ضعيف إسناد وىذا لغيره، صحيح: "محققوه وقال ،(ٖ٘ٔٙ) برقم المسند، في وأحمد ،(ٖٖٓ٘)

 .(ٕٖٙٔ) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو



 (ٙ)أمو(( لدتوو كيوم  ذنوبو من رجع يفسق لمو  ،يرفث فمم حج ))من الفسوق جنس من ىذا العمرة في أو ،النساء
 ،بيم يستيزئو  ،منيم يتندر أو ،الناس يغتاب أو، خريناآل عمى يعمق الو  ،ُفُسوَق{ َواَل  َرَفثَ  اَل َ} ،بصره فيغض
{ ِفي ِجَدالَ  }َواَل  ،الفسوق من كمو فيذا  معنى مضّمن نفي المجادلة، عن نيي ،يجادلال  أنوب المعنى عمى ال َحجِّ

 ،عنيا السؤال الحق، لمعرفة المسائل في التباحث ىوو  ،هاستثناؤ  ردو  ما إال الجدال أنواع جميع أي ،النيي
 .شخصين بين المجاوبة :ىي فالمجادلة ،الجوابو 

ِرُكوا }َواَل  مثل: النيي سياق في النكرة ،   شيء كل فيشمل النيي سياق في نكرة {َشي ًئا} فـ [ٖٙ:النساء] َشي ًئا{ ِبوِ  ُتش 
ُمَكةِ  ِإَلى ِبَأي ِديُكم   ُتم ُقوا َواَل } { ،[ٜ٘ٔ:البقرة] {الت ي  الجمع و  الكاف،وىي  معرفة إلى مضاف جمع ىذه أيديكم }ِبَأي ِديُكم 

 سياق في نكرة أنيا عمى ليس آخر جوو  من العموم فأكسبيا ،التعريف ذلك أفاد أضيفت إذا أو النكرة ،إذا أضيف
ُمَكة{ ِإَلى ِبَأي ِديُكم  } ،النفي                   تيمكة. كلأي  عمييا، "لا" دخول جية من العموم تفيد التيمكة لكن الت ي 
 النفي.في  ىذه ،(ٛ)((...كان إال بامرأة رجل نيخمو  ))ال ،(ٚ)ثاليما(( الشيطان كان إال بامرأة رجل خال ))ما

 .ثالثيما(( الشيطان كان ))إال كال،و  ،حاشا :يقول أو ،أختي مثل ىذهو  ،طيب قمبي: أنا ال يقول
 أي ،امرأة، (ٜ)محرم(( ذي مع إال امرأة تسافر ))ال: تقول يالني في لكن حرج، عميو ما ،قئاس ىذا :يقال الو 

 محرم. ذي مع إال تسافر ما ،الرجل من أقوى ،قوية شخصيتيا تكون قد ،امرأة
 مع إال تسافر ال ،بالطائرة السفر يكون قد محرم، ذي مع إال تسافر ال ل:نقو  ،بمثميا ُيطمع ال ،كبيرة قد تكون

          النيي. سياق في محرم ذي
َمنِ  َكانَ  ِإن   }ُقل   في سياق الشرط: لُ  َفَأَنا َوَلدٌ  ِلمر ح  لُ  َفَأَنا} لدو  أيّ   ،[ٔٛ:الزخرف] ال َعاِبِديَن{ َأو   ،ال َعاِبِديَن{ َأو 

 أيّ  ِإَلًيا{} [ٚٔٔ:المؤمنون] َفِإن َما{ ِبوِ  َلوُ  ُبر َىانَ  اَل  آَخرَ  ِإَلًيا الم وِ  َمعَ  َيد عُ  }َوَمن   :الشرط اقيس ،آخر مثال أيضاً و 
{ :منيم فريق :أي [ٓٓٔ:عمران آل] ال ِكتَاب{ ُأوُتوا ال ِذينَ  ِمنَ  َفِريًقا ُتِطيُعوا }ِإن   أيضًا:و  ،لوإ  آل] }َيُردُّوُكم 

َممُ  }َىل  مثل:  االستفيام سياق في ةنكر  ،االستفيام أو الشرط، أو النيي، أو النفي، [ٓٓٔ:عمران  َسِميًّا{ َلوُ  َتع 
        . أصولية قاعدة ىيعمى كلٍّ  ي،سمِ  :أيّ  ،[٘ٙ:مريم]

 فاسمعا ي  خَ أُ  يا العموم كل  ***  معا تفيدان ن ومامَ  كذاك

                                                           

 (.ٖٖٛ٘) برقم عرفة، ويوم والعمرة الحج فضل في باب الحج، كتاب مسمم، أخرجو - ٙ
 في الييثمي وذكره ،(ٖٓٛٚ) برقم ،...(( بينيما، الشيطان دخل إال وامرأة رجل خال ما)): بمفظ الكبير في الطبراني أخرجو - ٚ

 في األلباني وضعفو ،"توثيق وفيو ا،جد   ضعيف وىو األلياني، يزيد بن عمي وفيو الطبراني، رواه: "وقال ،(ٚٔٚٚ) برقم المجمع
 (.ٙ٘ٓٙ) برقم الضعيفة، السمسمة

 ،(ٕ٘ٙٔ) برقم الجماعة، لزوم في جاء ما باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن الفتن أبواب الترمذي، أخرجو - ٛ
 .(ٕٚٗ٘) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،(ٜٜٚٔ) برقم الكبرى، السنن في والنسائي

 برقم وغيره، حج إلى محرم مع المرأة سفر باب الحج، كتاب ومسمم، النساء، حج باب الصيد، جزاء كتاب البخاري، أخرجو - ٜ
(ٖٖٖٙ.) 



 القاعدةو  ،األصولية ةاعدالق بين الفرق عرفناو الفقيية،  القواعد من ليستو  ،األصولية القواعد من أيضاً  وىذه
 يدل متىو  ،أيو  ،لأو  ،ماو ، من" :-اهلل رحمو- قولو ىو "الجامعة القواعد" :في كتاب القاعدة ىذه نص ،الفقيية

 ."العموم عمى يدل المضاف المفرد كذلكو  ،العموم عمى منيا احدو  كل
 ثنتينعمى ااقتصر  النظم في -اهلل رحمو- ىنا المؤلف لكن ،العموم غصي من ىذه كل صحيح، كمو الكالم ىذا
الو  ،منيا  المفرد كذلكو  ،العموم عمى منيا احدو  كل يدل ،متىو  ،أيو  ،لأو  ،مان، و مَ  ذكرىا التي األشياء يذهف ا 

نماو  ،جميعاً  ذكرىا التي المفردات ىذه أشرح فمن ،العموم عمى يدل المضاف  تفيدان "ماو  ،نمَ " ،ىنا ذكره الذي ا 
 .العموم

 الموصوليةو  ،االستفيامو  ،شرطفي ال "ما" كذلكو  ،استفيامية كانت أو ،موصولة كانت أو ،شرطية كانت إذا "نمَ "
 :الشاىد موضع منيا ستخرجن كثيرة ياتآ ذكر ىذا في المؤلفو  العموم، عمى تدل الثالث الحاالت ىذهىي في 

َر ِض{ ِفي َوَما الس َمَواتِ  ِفي َما }َوِلم وِ   ،"ما" عمىفي الواقع مثال  ىذا ،"نمَ مثال " يقول ىنا  [ٜٓٔ: عمران آل] األ 
َر ِض{ ِفي َوَما َواتِ الس مَ  ِفي َما }َوِلم وِ  "نمَ " ليسو   موصولة "ما" ،موصولة ىنا نوعيا ىذه فما "،ما" :الشاىد األ 

 في الذي :يعني الس َمَواِت{ ِفي َما }َوِلم وِ  الذي مكانيا ضع الموصولة ما تعرفأن  أردت إذا ،الذي :بمعنى
                                  .هلل ممك يوف األرض في ما كلو  -جلو  عز- هلل ممك فيو السموات في ما كل ،السموات

 يوصف من أو ،يعقل منو  ،"ما" عادة معو يستعمل فإنو العممب يوصف ال مما وأ ،يعقل ال مما ءالشي كان فإذا
 تقصدو  بيدك من رأيت :تقول ما ،بيدك ما رأيت :تقولو  ،عندك من رأيت :تقول "من" :لفظة معو يستعمل بالعمم

 فما زيد، ىوو  ،عندك من رأيت :تقول لكن ،بالعمم يوصف ال المفتاح ألن ؛بيدك مارأيت  :تقول ،!المفتاح
 ".ما"ـب عنو يعبر بالعمم يوصف ماالو  ،"من"بـ عادة عنو يعبر بالعمم يوصف

 من عمى يعقل المن  غمب إذا ،التغميب :مثل ،المعاني من معنىل ؛خراآل موضع في أحدىما يستعمل وقد
َر ِض{ ِفي َوَما َواتِ الس مَ  ِفي َما }َوِلم وِ  :مثل ،يعقل  ال ما بفغمّ  ،يعقل نمم ىمو  ،الناس منيا ،[ٜٓٔ:عمران آل] األ 
 باعتبارىم ألنيم ؛ممياافع !حجارة يعبدون ،[ٚٙ:اإلسراء] ِإي اُه{ ِإال   َتد ُعونَ  }َمن   :خراآل منزلة ىذا تنزيل مثلو  ،يعقل
 .عمييا حكميمو  ،اعتبارىمو  ،نظرىم ببحس ممياافع ،فقط ابشرً  تليس ،ليةآ جعموىا ىم

 َخي ر ِمن   أِلَن ُفِسُكم   ُتَقدُِّموا َماو } ،"ما" ىذه [ٓٔٔ:البقرة] َخي ر{ ِمن   أِلَن ُفِسُكم   ُتَقدُِّموا }َوَما "ما" :عمى خرآ مثال
 فيو خير من لنفسك تقدم ما كلتفيد العموم،  شرطيو "ما" ىذه "؟ما" تكون ماذا [ٓٔٔ:البقرة] {الم و  ِعن دَ  َتِجُدوهُ 

ِمنٌ  َوُىوَ  ُأن َثى َأو   َذَكرٍ  ِمن   َصاِلًحا َعِملَ  }َمن   :-جلو  عز– اهلل عند مضمون ِيَين وُ  ُمؤ  ِزَين ُيم   َطيَِّبةً  َحَياةً  َفَمُنح   َوَلَنج 
َرُىم   َسنِ  َأج   ُأن َثى{ َأو   َذَكرٍ  ِمن   َصاِلًحا َعِملَ  }َمن   ،شرطية :نوعيا "نمَ " :الشاىد ،[ٜٚ:النحل] َيع َمُموَن{ َكاُنوا َما ِبَأح 

 .صالحاً  عمل من كل

 ربو مقام خاف لمذي ،َجن تَان{ َربِّوِ  َمَقامَ  َخافَ  ِلَمن  }موصولة،  [ٙٗ:الرحمن] َجن تَان{ َربِّوِ  َمَقامَ  َخافَ  َوِلَمن  }
            .ةير خب جممة ىذه ،جنتان

َعل   الم وَ  َيت قِ  َوَمن  } َرًجا{ َلوُ  َيج                        .اهلل يتق من كل {الم وَ  َيت قِ  َمن  } ،شرطية "،َمنْ " :الشاىد  [ٕ:الطالق] َمخ 
 .، نفس الشيء[ٜٗ:األنفال] الم و{ َعَمى َيَتَوك ل   }َوَمن  



َدقُ  }َوَمن    النفي معنى مضمنة ،حديثاً  اهلل من أصدق أحد اليعني:  ،استفيامية [ٚٛ:النساء] َحِديثًا{ الم وِ  ِمنَ  َأص 
َسنُ  }َوَمن   ًما الم وِ  ِمنَ  َأح  مٍ  ُحك             .حكماً  اهلل من أحسن أحد ال العموم، تفيد استفياميو  [ٓ٘:المائدة] ُيوِقُنوَن{ ِلَقو 
                               شرطية. تكونىذه  [ ٚٔٔ:المؤمنون] َربِِّو{ ِعن دَ  ِحَساُبوُ  َفِإن َما ِبوِ  َلوُ  ُبر َىانَ  اَل  آَخرَ  ِإَلًيا الم وِ  َمعَ  َيد عُ  }َوَمن  
{ الم وُ  َأن َعمَ  ال ِذينَ  َمعَ  َفُأوَلِئكَ  َوالر ُسولَ  الم وَ  ُيِطعِ  }َوَمن    شرطية. ،[ٜٙ:النساء] َعَمي ِيم 

ِخم وُ  َوَرُسوَلوُ  الم وَ  ُيِطعِ  َوَمن  }            .شرطية [ 71: الفتح] {َجن اتٍ  ُيد 
 .شرطية [ٕ٘ٔ:الفتح] أَِليًما{ َعَذاًبا ُيَعذِّب وُ  َيَتَول   }َوَمن  

َسنُ  }َوَمن     َممَ  ِمم ن   ِديًنا َأح  َيوُ  َأس  ِسٌن{ َوُىوَ  ِلم وِ  َوج                                 .منو أحسن أحد ال استفيامية، ،[ٕ٘ٔ:النساء] ُمح 
 ،استفيامية تكون أن يمكنو  ،شرطية تكون ىذه [ٖٓٔ:البقرة] َنف َسو{ َسِفوَ  َمن   ِإال   ِإب رَاِىيمَ  ِمم ةِ  َعن   َير َغبُ  }َوَمن  
 ،عنيا يرغب فإنو نفسو سفو من لكن َنف َسو{ َسِفوَ  َمن   ِإال  } نفسو سفو من لكن ؟{ِإب رَاِىيمَ  ِمم ةِ  َعن   َير َغبُ  }َوَمن  
َسنُ  }َوَمن   َممَ  ِمم ن   ِديًنا َأح  َيوُ  َأس  َسنُ  أحد ال استفيامية، [ٕ٘ٔ: النساء] ِلم و{ َوج  َممَ  ِمم ن   ِديًنا }َأح  َيوُ  َأس   .ِلم و{ َوج 
، (ٓٔ)لو(( فأستجيب يدعوني الذي ذا من فيقول: الدنيا، سماء إلى ليمة كل ربنا ))ينزل :األحاديث كذلكو : يقول

 .شرطية نمَ 
َر ِض{ ِفي َوَما َواتِ الس مَ  ِفي َما }َوِلم وِ : يقول ،"ما" :مثال  موصولة. نوعيا ىذه ،[ٜٓٔ:عمران آل] األ 

ِملُ  }َوَما ءٍ  ِمن   َأن َفق ُتم   }َوَما شرطية. :نوعيا ،[ٔٔ:فاطر] ِبِعم ِمِو{ ِإال   َتَضعُ  َواَل  ُأن َثى ِمن   َتح  ِمُفُو{ َفُيوَ  َشي   ُيخ 
 السور بعض في ،شرطية ىذه ،[ٚ:الحشر] َفان َتُيوا{ َعن وُ  َنَياُكم   َوَما َفُخُذوهُ  الر ُسولُ  آتَاُكمُ  }َوَما ،شرطية [ٜٖ:سبأ]

 ىنا المقصود ليسو  ،لمعموم كالىماو  ،استفيامية تكون أن تحتملو  ،ةيشرط تكون أن تحتمل ،التفسير بحسب
                                                               . المثال المقصود إنما ،المعنى تحقيق

كٍ  ِمن   ِفيِيَما َلُيم   }َما  ىذه عنو، نتحدث الذي الموضوع عن خارجة ، ىذه[22:سبأ] َظِيير{ ِمن   ِمن ُيم   َلوُ  َوَما ِشر 
ٍك{ ِمن   ِفيِيَما َلُيم   }َما نكرة {ِشر كٍ } ،النفي سياق في النكرة تحت داخمة  ِمن ُيم   َلوُ  َوَما} ،النفي سياق في نكرة ِشر 
 .لمعموم النفي سياق في النكرةو  ،النفي سياق في نكرة َظِيير{} َظِيير{ ِمن  
ذاو  كٍ  ِمن   ِفيِيَما َلُيم   }َما :مثل ،قبميا "نمِ " عمييا دخمت ا   .َظِيير{ ِمن   ِمن ُيم   َلوُ  َما{ }ِشر 

 التنصيص إلى العموم في الظيور من ينقميا ذلك فإن الشرط سياق في أو ،النفي سياق في ىيو  نبمِ  بقتسُ  إذا
 ماو " ،"شرك فييما ماليم" :قاللو  امم أقوى ،العموم عمى الداللة في أقوى يكونىذا  :يعني ،العموم في الصريح

 تحت داخمةليست  ىنا "مافـ" َظِيير{ ِمن   ِمن ُيم   َلوُ  َماوَ  ِشر كٍ  ِمن   ِفيِيَما َلُيم   }َما :يقال أن قوىاأل "ظيير ممني لو
   .النفي سياق في نكرة ىذه {َلوُ  َما} الشرطية، أو االستفيامية، أو الموصولة،

 يضافُ  ما الرشدَ  ديتىُ  فيماف *** يضافُ  إذ المفردُ  ومثمُ و 
 ،المفرد" :يقال مختصرة بعبارة عنيا يعبر أن يمكنو  ،الفقيية القواعد من ليست األصولية، القواعد من أيضاً  هىذو 
 ،المضاف المفرد ،العموم عمى دال معرفة إلى اأضيف إذا الجمعو  ،المفرد ،"العموم عمى دال اأضيف إذا الجمعو 
  .المضاف الجمعو 

                                                           

 برقم داود، أبي صحيح في األلباني وصححو ،(ٖ٘ٚٗ) برقم الجيمية، عمى الرد في باب السنة، كتاب داود، أبو أخرجو - ٓٔ
(ٖٖٗٚ.) 



 إلى أضيفت النكرة ىذه ،أصميا في نكرة اآلن النعمة ،[ٔٔ:الضحى] َفَحدِّث{ َربِّكَ  ِبِنع َمةِ  }َوَأم ا: كقولو مضاف مفرد
 ىذهو  ،معرفة إلى أضيفت نكرة فينا ،التعريف ذلك أفادىا أضيفت إذا النكرةو  ،َربَِّك{ }ِبِنع َمةِ  ،ظاىر سما معرفة
     .َفَحدِّث{ َربِّكَ  ِبِنع َمةِ  }َوَأم ا ظاىر سما المعرفة
وأما بنعم  بالضبط: يقول كأنو ،جميعاً  ذلك يشمل ،صغيرة أو ،كبيرة ،باطنة أو ،ظاىرة ،هلل نعمة كل َربَِّك{ }ِنع َمةِ 

 .مضاف مفرد ىذه ربك فحدث
ُتم  قولو:  َبح  َواًنا{ ِبِنع َمِتوِ  }َفَأص   بإرسال :بنعمو{ }ِبِنع َمِتوِ  ضمير، معرفة إلى أضيفت ىنا [ٖٓٔ:عمران آل] ِإخ 
 ىذه فحصمت ،قاتو المع لةاز من إ ذلك إلى ماو  ،فييا الود جعلو  ،قموبكم نيتميو  -سممو  عميو اهلل صمى- الرسول
ُتم   ،أعداءً  كانوا أن بعد المؤمنين بين األخوة َبح  َواًنا{ ِبِنع َمِتوِ  }َفَأص                               .ِإخ 
{ ِفي الم وُ  }ُيوِصيُكمُ  المضافالجمع   معرفة إلىىنا  أضيفت ،جمع ،نكرة ىي حيث من أوالد ،[ٔٔ:النساء] َأو اَلِدُكم 
{ ،الخطاب كاف { ِفي الم وُ  }ُيوِصيُكمُ  ليا عالقة ال ،لمجمع فيي لميما أماو  ،}َأو اَلِدُكم   ،لدو  كل يشمل فيذا َأو اَلِدُكم 
 ،المسمم يرث ال مثالً  كالكافر ،هاستثناؤ  ردو  ما إال ،عاق ا أم بار ا ،صحيحاً  أم مريضاً  ،صغيراً  أم كبيراً  كانأ سواء

{ ِفي الم وُ  }ُيوِصيُكمُ  الرقيقو  ،القاتلو   .لك لدو  كل َأو اَلِدُكم 
 من رثيابإ طالبت حينما -عنو اهلل رضي-بكر أبي عمى -عنيا تعالى اهلل رضي- فاطمة بو احتجت الذي ىذاو 

{ ِفي الم وُ  }ُيوِصيُكمُ  :يةاآل بيذه حتجتفا ،فدك في -سممو  عميو اهلل صمى- اهلل رسول  كل يشمل فيذا َأو اَلِدُكم 
 من ستداللاال ىذا عمييا ردوا ما الصحابةو  ،-عنو اهلل رضي- بكر فأبو ،ظاىرهفي  األنبياء أوالد حتى ،لدو 

 يدل ىذا نبأ استداللك :ليا قالوا ،ىذا ليا قالوا ما ،العموم يفيد ال فإنو معرفة إلى أضيف إذا الجمع نإ حيث
 .(ٔٔ)ُنوَرث(( ال األنبياء معاشر ))نحن استثناء ،الحديث ىوو  خرآ اً مأخذ بينوا لكنيمو ، صحيح العموم عمى
{ ِفي الم وُ  }ُيوِصيُكمُ  فإذن،  :مثل ،إخراجو عمى الدليل دل ماو  ،األنبياء أوالد ىذا نم يخرجو  ،األوالد كل َأو اَلِدُكم 

 ال فإنو ارقيقً  أوالده أحد كان لو ،يرث ال ،يممك ال ألنو ؛الرقيقو المسمم،  يرث ال الكافر الدين، اختالفو  ،للقاتا
 .معرفة إلىأضيف  جمع فيذا ،ىكذاو  ،يرث الو  ،يممك

ث ِم{ }َكَباِئرَ  ،جد ا كثيرة مثمةاألو  ث ِم{ }َكَباِئرَ إلى معرفة،  ىنا تأضيف نكرة }َكَباِئَر{، [ٖٚ: الشورى] اإلِ   كل :أي اإلِ 
{ ِفي الم وُ  }ُيوِصيُكمُ  :مثل نفس الشيء [ٔ٘ٔ: األنعام] َأو اَلَدُكم{ َتق ُتُموا }َواَل  :أيضاً و  ،ثماإل كبائر كل ،الكبائر  َأو اَلِدُكم 

 أمثمة ىناك .[ٖٚ: األنعام] ال َغي ِب{ }َعاِلمُ  أمثمة، فييا ستجد المصحف في رقةو أي  فتحت لو أيضاً و  ،[ٔٔ: النساء]
 كاف إلى أضيفت نكرة :حياة الدنيا، حياتكم :لكم أقولأن  تاجأح التي األمثمة نريد ال نحن ،رشةو  إلى تحتاج

 معاني كل الحياة أن باعتبارو  ،لمعموم ذلك ليسو  ،احدو  معنى فيي احدةو  حقيقة أنيا باعتبار الحياةو  ،الخطاب
 .فييا ماو  ،مباىجياو  ،زينتيا من فييا بما ،الحياة
{ َعَمى ُيَصمُّونَ  َوَماَلِئَكَتوُ  الم وَ  }ِإن    ،المالئكة كل ،الضمير إلى أضيفت نكرةجمع،  المالئكة [ٙ٘ األحزاب:] الن ِبيِّ
 .السالمو  الصالة عمييم- ميكالو  ،جبريل فييم بما

                                                           

 اهلل صمى-النبي  قول باب والسير، الجياد كتاب ومسمم، ،(ٕٓٗٗ) برقم خيبر، غزوة باب المغازي، كتاب البخاري، أخرجو - ٔٔ
 .((صدقة فيو تركنا ما نورث ال)) :-وسمم عميو



ُعوهُ  الم وِ  َعب دُ  َقامَ  َلم ا }َوَأن وُ   عميو اهلل صمى- النبي ىو ىنا اهلل عبدال، ، [ٜٔ: الجن]ِلَبًدا{ َعَمي وِ  َيُكوُنونَ  َكاُدوا َيد 
     .(ٕٔ)؟الجن :يعني ِلَبًدا{ َعَمي وِ  َيُكوُنونَ  }َكاُدوا يدعوه قام عبد كل فيل ،-سممو 

                         .رقيق كل ،اءاألرقّ  جميع فيشمل َأي َماُنُكم{ }َعَقَدت  
ن  : ذكرىا التي األمثمة في ىنا ُصوَىا{ اَل  الم وِ  ِنع َمتَ  َتُعدُّوا }َواِ  مفرد، وأضيفت  }ِنع َمَت{ الحظ، [ٖٗ: إبراىيم] ُتح 

ُصوَىا{ اَل  الم وِ  }ِنع َمتَ  ن تعدو نعم اهلل ال تحصوىا بالضبط اهلل، نعم كل معناىا: ُتح        ىذا ىو المعنى. وا 
 ،[ٜٔ: الجن]الم ِو{ َعب دُ  َقامَ  َلم ا }َوَأن وُ  :األخ مثال بينو  ،ىذا بين الفرقو   ىنا يةاآل لكن مضاف، مفرد أن "نعمت" 

 داخل فيو هلل عبد كل :يقال ما فينا ،القرآن استماعو  ،الجن قصة في -سممو  عميو اهلل صمى- النبي فيأصاًل 
 كل ،لمدرىم عبد كلو  ،لمدينار عبد كلىذا  (ٖٔ)((الدرىم عبد تعس ،رالدينا عبد ))تعس :يقول لما لكن ىذا، في
                          .لمخميصة عبد

 الياء ىيو  المعرفة إلى أضيفت عباد ،[ٖ٘: الزمر] ِعَباِدَي{ }َيا :قولو :-اهلل رحمو- ذكرىا التي األمثمة الحظ
َرُفوا ال ِذينَ  ِعَباِديَ  َيا }ُقل   عبد كل شملفت َمةِ  ِمن   َتق َنُطوا اَل  َأن ُفِسِيم   َعَمى َأس   مسرف عبد كل، [ٖ٘: الزمر]الم ِو{ َرح 
َرى ال ِذي }ُسب َحانَ ، خراآل المثالانظر  لكن جرمو، كان أي ا نفسو عمى  نحن مما ىذا ىل، [ٔ: اإلسراء] ِبَعب ِدِه{ َأس 

 صمى-النبي ىوو  ،معين شخص بو المقصود لكن ،المعرفة إلى ضيفأ عبد ،مضاف مفرد نعم }ِبَعب ِدِه{ ،ال فيو؟
لَ  ال ِذي }َتَباَركَ  ،القاعدة عمييا تنطبق التي األمثمة من ليس فيذا ،-سممو  عميو اهلل َقانَ  َنز   َعب ِده{ َعَمى ال ُفر 
 .سممو  عميو اهلل صمى- بالنبي خاص ىذا[ ٔ: الفرقان]

 لكن ،"بعبده" العبودية ظائفو  جميعب قيامو إلى إشارة :قال ،لمثالينىذين ا ذكر يوم -اهلل رحمو- الشارح يقول
 عبودية تشريفاً  ضافوأ ،التشريف تفيد العبودية ىذه }ِبَعب ِدِه{ معناىا فيم في مناقشة إلى يحتاج ستنتاجاال ىذا مثل

      .ختياراال عبودية ،خالصة
 ترتفع   الموانعُ و الشروط  كلُّ    تجتمع   حتى الحكمُ  يتم الو 

 جودو  ،بأمرين إال تتم ال ةالفروعيو  ،ةاألصولي األحكام" :اآلخر الكتاب في -اهلل رحمو-المؤلف عند القاعدة نص
 ،أركانياو  ،شروطيا جودو : بأمرين إال تتم ال ةالفروعيو ة، األصولي" :ثانية مرة موانعيا" انتفاءو  ،أركانياو  ،شروطيا

 إال يتنزل ال يتحقق، ال الحكم األبواب، كل أو ،األبواب عامة في يدخل أن يمكن ىذاو  ،"موانعيا انتفاءو 
 كم ،اإليمان كتاب شرح مسمم صحيح في معنا يحضرونالذين  خواناإل الموانع، انتفاءو  ،الشروط ستجماعاب

 ،(ٗٔ)الجنة(( دخل اهلل إال إلو ال :قال ))من كذا عمل لمن الجنة بدخول الوعد فييا التي األحاديث من بنا مرت
 الموانع. انتفتو  ،الشروط جدتو  إذا ىذا أن دائماً  الكالم كانو 

                                                           

 . (ٙٙٙ/ ٖٕ) :الطبري تفسير - ٕٔ

 (.ٕٙٛٛ) برقم اهلل، سبيل في الغزو في الحراسة باب والسير، الجياد كتاب البخاري، أخرجو - ٖٔ

 يموت فيمن جاء ما باب اإليمان، كتاب حبان، وابن ،(ٖٕٛٙ)برقم  اإليمان، فضل باب اإليمان، كتاب الترمذي، أخرجو - ٗٔ
 (.ٖٕٛٙ) برقم الترمذي، سنن وضعيف صحيح في األلباني وحسنو ،(ٔ٘ٔ) برقم اهلل، إال إلو ال أن يشيد وىو



 ال كالمو آخر كان ))من الموانع، نتفتاو  ،الشروط جدتو  إذا اهلل(( إال إلو ))ال :قال لمن بالنسبة الدم عصمة
 خالصاً  اهلل إال إلو ال قال ))من النار عمى يحرم ،الموانع نتفتاو  ،الشروط جدتو  إذا (٘ٔ) الجنة(( دخل اهلل إال إلو
الو  ،الموانع نتفتاو  ،الشروط جدتو  إذا ،(ٙٔ)قمبو(( من  اهلل إال إلو ال أىل بعض أن عمى تدل أخرى أدلة توجد ا 
بما إذا  مقيدة ىي ىذه المعاني فييا جاءت التي فاألحاديث ،النار في يخمدون ال لكنيم ،يعذبون التوحيد أىل
 :تنزيالن لو الحكم نإ :-جد ا الميمة األمور وىذا من- يقال ليذاو  ،الموانع انتفتو  ،الشروط جدتو 

 شيء إلى يحتاج ربماو  ،عمم إلى يحتاج كمو ىذاو  المعين، عمى: الثانيو  معين، عمى ليس ، عام تنزيل: األول
 أنيا ىذا يعني الو  العموم سبيل عمى تقال األحكام ،األول في االجتياد غير اجتياد الثاني، خاصة االجتياد من
: لك نقول ؟الزكاة حكم ما اآلن سألتَ  لو :مثل ،مانع لوجود أو ،الشرط يوجد ال قد ألنو ؛فرض كل عمى تنزل
  .الموانع نتفتاو ، الشروط جدتو  إذا اجبة،و  الزكاة

 جدتو  إذا :نقول ؟أزكي أن عميّ  يجب ىل ،اجبةو  الزكاة :قمتم أنتم الزكاة؟ عميّ  تجب ىل :قالو  ،زيد جاء لو
ألستم  نصاب عندي أنا :قال ،عمييا أنت التي أن نعرف الحالة نحتاج ،ندري ال ،الموانع انتفتو  ،الشروط
 ىذا أضعافو  ،النصاب ىذا من أكثر عندي أنا ،النصاب ىو ىذا ،كذاو  كذا ىو كذاو  كذا نصاب :تقولون

 ليسو - ،تفاح كميا أموالي أنا :قال ؟المال نوع ما ال، :الجواب فيو؟ الزكاة جوبو  في يكفي ىذا ىل ،النصاب
 ال :فنقول ،جرىاأؤ  الو  ،لمبيع ليست لكن ،رعمائ أو ،أستعمميا التآ أو، ستعممياأ دواب أو ،-تجارة عروض

  .الزكاة عميو يجب ال نصاب عنده الزكاة عميك جبت
 ىذا ما ،انتظر :نقول الزكاة؟ عميّ  جبت ىل ،الزكاة فيو تجب مال في نصاب عندي أنا :قالو  جاء لو لكن
أن  نستطيع فال ،الحول دوران افيي يشترط ماال ىناكو  ،الحول اعميي يدور أن حتاجت األموال بعض ىناك ؟المال
 .الزكاة تجب لم أو ،الزكاة عميك جبتو : نقول
ىذا  يكون قد ،(ٚٔ)الزكاة بو جو  من مانع ينالد   نإ :-اهلل رحميم- الفقياءمن  يقول من عند ،موانعال أيضاً  كذلك

 لكنو ،ماليين عشرة يممك ،نصاب عنده اإلنسان ىذا يكون قد ،مانع يذاف ،دين عميو لكن ،نصاب عندهاالنسان 
 العشرةذه ى زك   الزكاة؟ عميك تجب :نقول ىل ،يماطلو ، ردىاي لمو  ،سنوات عشر قبل إنسان إلى أقرضيا
 .األمثمة تحقيق المقصود ليسو  ،مانع جدو  مانع؟ جدو أو  ،سنة كل الماليين
 في تنتفعأردت أن  إذا دائماً ، ااحدً و  خذو  ،تسعة ألغِ  أمثمة عشرة لك ذكرتُ  فإذا القاعدة فقط، توضيح :المقصود

  .األمثمة في تجادل ال العمم
 االحتمالُ و  الفرُض  قد كفى إذ *** المثالُ  عترضيُ  ال الشأنُ و 

 .فقط القاعدة ضوحو  المقصود لكن ،فييا األنظار تختمف فييا، ختمفيُ  جزئيات ىي األمثمة

                                                           

 وصححو ،(ٖٜ) برقم ،(ٜٜٔ/ٔ) الشعب، في والبييقي ،(ٖٛٔٔ) برقم التمقين، في باب الجنائز، كتاب داود، أبو أخرجو - ٘ٔ
  (. ٖٙٔٔ) برقم داود، أبي وضعيف صحيح في األلباني

 (.ٜٜ) برقم الحديث، عمى الحرص باب العمم، كتاب البخاري، أخرجو - ٙٔ
 (.ٕٖٔ/ ٖ) لمماوردي الكبير الحاوي  - ٚٔ



 لتوضيح ؛مذىبيمو ، قوليم عن خارجة بأمثمة يمثمونأحيانًا  المذاىب مختمف من -اهلل رحميم- الفقياء لذلكو 
 .يتبنونيا ال ىم ،فقط القاعدة
 .آخر شيء األفراد عمى تنزيمو حيث منو  ،شيء العمومو  اإلطالق حيث من فالحكم ،الزكاة مسألة فاآلن

 .الموانع نتفتاو  ،الشروط جدتو  إذا صحيحة تكون الصالة ،العبادة قبول ،العمل قبول ،الصالة
 الأ الموانع انتفت ىذا، أشباهو  ،الوقت دخول ،النية المعروفة، بالضوابط ،بالشروط االستقبال، الطيارة، :الشروط

 اإلنسان ىذا كان لو ،اآلن مانع ىذا ،طيارتو انتقضت ،الصالة في أحدث لو :المانع ،الصحة من مانع يوجد
 القبول ،ةئمجز  ،المطالبة تسقط :بمعنى صحيحة تكون العبادة ،الصحة فوق مرتبة القبول صالتو، تصح ال كافراً 
 عشرىا، إال منيا لو ما الصالة ليصمي الرجل إن)) :مثل عمييا، يثاب ال لكن ،ةئمجز  تكون قد ،آخر شيء

 فالثواب ،يثاب ال ،شيًئا منيا يعقل لم ألنو ؛(ٛٔ)((نصفيا ثمثيا، ربعيا، خمسيا، سدسيا، سبعيا، ثمنيا، تسعيا،
 ،الوقت دخلو  ،القبمة مستقبل ،رطيّ تمىو  ،امرائيً  يكون قد اآلن العبادة قبول: القبول خر،آ شيء الصحةو  ،شيء

 انتفاءو  ،الشروط جودو  من البد ،المانع لوجود ؛تقبل ال ال، :الجواب صالتو؟ تقبل يلف ،مراءٍ  لكنو ،صمىو 
 .الموانع
 اهلل لعن)) (ٜٔ)((الديوو لعن  من اهلل لعن، األرض منار رغيّ  من اهلل ))لعن كذا،و  ،كذا فعل من اهلل لعن :المعن

 .عام لعن المعن ىذا ،الحديث ،(ٕٓ)المستوشمة((و الواشمة، و المتنمصة، و النامصة، 
  ىذا؟ يجوز ىل ؟،ةممعون بعينيا فالنة :تقول أن لك يجوز ىل ،نامصة رأيت إذا لكن

 ،ىذا عن تدري ال ،جاىمة ،معذورة تكون قد ،ياب المعن لحوق من يمنع مانع يوجد قد ألنو لماذا؟ ،ال :الجواب
 .المعن يمحقيا فال ،الجيل يذاب مثميا يعذرو 
 .الوعيد ىذا عنو فيسقط ،مكفرة مصائب -اهلل رحمو- تيمية ابن سالماإل شيخ قال كما- لإلنسان يوجد قد
 .(ٕٔ)"ىذا مثل عنو فيسقط ،ماحية عظيمة حسنات لو يكون قد

 ،العسكري السر سر؟ أيّ و  ،-سممو  عميو اهلل صمى- اهلل رسول سر أفشى صنع؟ ماذا بمتعة، أبي بن حاطب
 عميو اهلل صمى- رسولال ن"إ :المشركين إلى كتب ،عظمى خيانة اليوم الدولية األعراف بجميع يعتبر الذي

 ،"بكم يظفره اهلل أن حدهو  إال إليكم يسر لم نإ أنو أقسم أنوو  ،كالسيل يسير ،كالميل اجيشً  لكم جيزقد  -سممو 
 وجيء ،-سممو عميو  اهلل صمى-أطمع اهلل النبي  فمما"، شعرىا قاصعِ  في ضعتوو ف ،المرأة مع أرسموو  ،كتبو

 أنو ذكرو  ،عمىّ  تعجل ال ،اهلل رسول "يا فقال: ؟حاطب(( يا ىذا ))ما قال:و  ،يديو بين ضعو و  ،حاطب بخطاب
نماو ، دينو في شك ا ذلك فعل ما  يتعرض لمو  ،أقرهو  ،-سممو  عميو اهلل صمى-النبي ذلك في صدقو، و أمرين ذكر ا 

                                                           

 في والبييقي ،(ٖٖٕٓ) برقم مسنده، في والبزار ،"صحيح حديث: "محققوه وقال ،(ٜٗٛٛٔ) برقم المسند، في أحمد أخرجو - ٛٔ
 (.ٜٔٔ:ص) التراويح صالة في األلباني وصححو ،(ٕٖٚ٘) برقم الكبرى، والسنن ،(ٕٕ٘ٛ) برقم اإليمان، شعب
 (.ٕٔٗ٘) برقم فاعمو، ولعن تعالى اهلل لغير الذبح تحريم باب الذبح، كتاب مسمم، أخرجو - ٜٔ
 فعل تحريم باب والزينة، المباس كتاب ومسمم، (ٖٜٔ٘)برقم  لمحسن، المتفمجات باب المباس، كتاب البخاري، أخرجو - ٕٓ

 (.ٜ٘ٙ٘) برقم اهلل، خمق والمغيرات والمتفمجات والمتنمصة والنامصة والمستوشمة والواشمة والمستوصمة الواصمة
 .(ٗٚٗ/ٗ) :الفتاوى مجموع - ٕٔ



 مانعاً  -سممو  عميو اهلل صمى-النبي لو بين ،المنافق ىذا عنق أضرب دعني ،اهلل رسول ياعمر: " قال المّ  ،لو
 : قضيتين ذكر فحاطب، ذلك من يمنع

 ال الخطاب ىذا أنو  ،-سممو  عميو اهلل صمى- نبيو سينصر اهلل أن يتيقن كان الرجل أن ىو: األولى القضية
 مواالة ،الحادثة ىذه في جد ا ميمة نقطة ىذه ،محسومة فالمعركة ،المعركة ميزان حيث من ،يؤخر الو  ،يقدم

 المعركة ،ينقص الو  ،يزيد ال التصرف ىذا أن يعمم ،اإلعانة من لون يبأ المسممين عمى إعانتيم :المشركين
  . احدةو ىذه  ،التصرف ىذا بسبب ذىأ المسممين يمحق لنو  ،النصر يتأخر لنو  ،محسومة منتيية
 موالي من فيو ،اليمن أىل من ىو ،قريش من ليس ،بقريش ممحق أصالً  ىو أىل، لو :قال: الثانية النقطة
 عشيرة ليم المياجرين من أصحابو أنو  ،مكة في أىل لوو  ،ممحق نوإ :يقول فيو ،فقط الءو  بينوو  بينيم ،قريش

 ال األمر ىذا أن عممو مع ،خرآ شيئاً  يقصد لمو ، دنيوي ا معنىأراد  فيو ،تحميو عشيرة لو ليس ىوو  ،يحمونيم
 .قال ما -عنو اهلل رضي-عمر قال لذلكو ، عظيم التصرف ىذا أن ىذا مع يبقىو ، فيو يؤثر

 فقد شئتم ما فقال: اعمموا بدر، أىل عمى طمعا اهلل ))إن :لعمر قال -سممو  عميو اهلل صمى-النبي أن: المقصودف
 .العظيم الذنب ىذا فكفرت ،بدر حضور ىيو  ،عظيمة حسنة عنده، (ٕٕ)لكم(( غفرت
 .المعين يمحق أنو يعني ال فالمعن ،السيئاتو  الحسنات توازن لةمسأ فيذه

 كذلكو  ،بالخمود وعيدو  جينم(( نار في فييا نفسو أجَ يَ  فيو بحديدة نفسو قتل ))من ،المنتحر في ردو  الذي الوعيد
  (ٖٕ)جينم(( نار في اهيتحسّ  فيو سم ا ىتحسّ  من ،في نار جينم يتردى فيو شاىق من تردى ))من
 لحوق من تمنع ماحية حسنة لو تكون قد ،الموانع نتفتاو  ،الشروط توفرت إذا منتحر؟ كل يمحق ىل الوعيد ىذا
 .الشيء ىذا
ٍٍ  لم ،فتنحينا ،منتحر نوإ :لي قيل شخص لنا مدّ قُ  :يقول ،يسأل أيام قبل خواناإل أحد  تصل   لم لماذا ،عميو نصل 

 البقية أما ،فقط ىذا نحو أو ،العالم ؛بو قتدىيُ  من أو العادل اإلمام ،الزجر باب من عميو تصمي الأ يمكن عميو؟
  .مسمم ،عميو يصمونف

 عميو اهلل صمى- النبي مع -مسمم في الحديث- ىاجر الذي الرجل ماحية حسنة لو يوجد  قد أنو عمى يدل فمما
 بن طفيلال ،المياجرين من هأخو  هفرآ ،مات ثم ،شاقصمَ ب عروقو فقطع ،الموت فاستعجل ،مرض أصابو" -سممو 

 ،لي غفر :قال بك؟ اهلل فعل ما :قال اإلصابة، فيو الذي الموضع ،يده غطى قد المنام في هفرآ ،الدوسي وعمر 
 ال :قال أنو غير ،-سممو  عميو اهلل صمى- اهلل رسول إلى مياجريب لي غفر :قال أو ،الجنة أدخمني :قال أو

 -سممو  عميو اهلل صمى- النبي أخبر المنام، في الرؤيا،في  مغطييا كان! ىذا نفسك من أفسدت ما منك نصمح
 عميو اهلل صمى- قال كما أو، (ٕٗ)فاغفر(( الميم نفسو من أفسد ))وما :-سممو  عميو اهلل صمى- قالف ،الرؤيا بيذه

   .سممو 
                                                           

 فضائل من باب الصحابة، فضائل كتاب ومسمم، ،(ٖٚٓٓ) برقم الجاسوس، باب والسير، الجياد كتاب البخاري، أخرجو - ٕٕ
 (.ٚ٘٘ٙ:) رقم بمتعة، أبى بن حاطب وقصة -عنيم اهلل رضى- بدر أىل
 (.ٖٖٔ) برقم نفسو، اإلنسان قتل تحريم غمظ باب اإليمان، كتاب مسمم، أخرجو - ٖٕ
 (.ٕٖٙ) :رقم يكفر، ال نفسو قاتل أن عمى الدليل باب اإليمان، كتاب مسمم، أخرجو - ٕٗ



-النبي لكن ،حكم عمييا بنىيُ  ال الرؤياىذه و ، يده يغطي كانو  ،مسمم صحيح في الحديثو ذب، عُ  ما :الحظ
 لوجود ؛النار يدخل ال قد -المنتحر- نفسو قاتل صحيحة، فعالً  رؤيا أنيا عمى فدل ،أقرىا -سممو  عميو اهلل صمى
  .مانع لوجود أو ،ماحية عظيمة حسنة
 سالميةاإل الجامعة من مجموعة ذىب ،الدعاة من ذىبت دفعة أول أذكر ،سالميةاإل الجميوريات في

 ،فأسرع ،بيتو في زرناه :يقول، الدين عن شيًئا يعرف الىو  متحمس األشخاص أحد زرنا :المشايخ أحد لي يقول
 عرق من ىذا :قال ،الكبائر من ،خمر ىذا ،الكالم ىذا يجوز ما !تفضموا ،أيدينا بين وضعوو  ،بالخمر لنا جاءو 

 صار عمم لما ،الكبائر من خمر ىي ،سرقتيا ما أو ،سرقتيا ،تجوز ال ىذه لو: قالوا ،سرقتيا ما !أخذتيا جبيني
 ىذا ىل ،الخمر يشرب كان عمره طول ،يعرف كان ما الشارع، في يريقياو  ،الثالجة من الخمر قوارير يخرج
 .الموانع نتفاءاو  ،الشروط جودو  من البد ،ال يجمد؟ ىذا ىل ؟الجنة خمر من يشرب ال :يقال ىذا ىل خذ؟يؤا
 ،القرآن ىذا! نتظرا ،ذلك؟ كيف :قالي ،القرآن من يةآب ليست ىذه :قالو  احدو  جاء لو ،الشرع من شيئاً  أنكر من
   .لو يبين ،معم  يُ 

 يختمف ىذا ألن ضبطيا؛ يمكن ما الرياضيات، مسائل مثل نقول: محدد، بضابط تنضبط ال الجيل ومسألة
 حديث ،الكممة ىذه عمى ناءباآ أدركنا :يقولون ،الزمان خرآ في يدركون الذينالناس  ،المكانو  ،الزمان ختالفبا

 :قال ؟تنفعيم مالو:  قيل فمما ،الدين عن شيئاً  يعرفون الو  ،فقط اهلل إال إلوال  أو ،اهلل :يقولونأو  ،اهلل اهلل :حذيفة
 .شيئاً  يعرفون ال الجيل من صاروا حال في ألنيم ؛النار من تنقذىم النار، من تنجييم

 يعتز لكن ،!سالماإل أركان يعرفون ما سالم؟اإل أركان ىي ما ؟محمد ىو من الناس يسألون كانوا البالد تمك في
 .جاىل لكنو ،بيذا يفتخرو  ،سالموبإ

 .األفرادو  ،الحالو  ،المكانو  ،الزمان باختالف تختمف لكن ،متشعبة لةمسأ ىذه الجيل لةمسأ أن :فالحاصل
 ،بالضرورة الدين من معموم محرم الخمر ىنا عندنا بمد، إلى بمد من يختمف بالضرورة الدين من المعموم ولذلك
 حرام، الزنا أن يسمع لمو  ،ابعيدً  ،غابة في أو ،جبل ىقاش عمى يعيش كانمن  :العمماء يقول كما ،ىناك لكن
 فوجدت ت،خرج :يقول براءة بكل يسأل فأحدىم الجيل غاية في لقوم الدعاة بعض ذىب ىنا البوادي بعض في

 :يعني ،شيوتيا طفأأو  ،إلييا أحسن أنو بمعنى عبارة قالف ،الشيوة عمييا غمبت قدو  ،الحاجة لقضاء خرجت امرأة
  جر؟أؤ  ىل :يقول ،بيا فجر
 .!الحد ىذا إلى ،لجيلىذا ا في ،لباديةىذه ا في يشيع ،!حرام الزنا أن يدري ال

 الدين من امعمومً  يكون ما ،مكان إلى مكان من يختمف بالضرورة الدين من المعموم حتىأنو  فالمقصود
 .ىكذاو ، أخرى بالد في بالضرورة الدين من المعموم غير ىنا بالضرورة
 .الموانع تنتفيو  ،الشروط توجد أن المعين عمى الحكم ننزل حتى البدأنو  فالمقصود

 من البد ،شروط توجد قد ،ممعونة ىذه :تقول ما نامصة رأيت إذا ،(ٕ٘)النامصة(( اهلل ))لعن :مثالً  سمعت إذاف
ال ف ،أخطرىا منو  ،المسائل أدق من ىيو  ،التكفير مسائل ىكذاو  ،مانع يوجد قد ،الموانع نتفاءاو  ،شروط جودو 

                                                           

 فعل تحريم باب والزينة، المباس كتاب ومسمم، (ٖٜٔ٘)برقم  لمحسن، المتفمجات باب المباس، كتاب البخاري، أخرجو - ٕ٘
 (.ٜ٘ٙ٘) برقم اهلل، خمق والمغيرات والمتفمجات والمتنمصة والنامصة والمستوشمة والواشمة والمستوصمة الواصمة



نماو  ،بعينومباشرة  اإلنسان ىذا نكفرأن مكفرًا  رتكبا اً إنسان رأينايصح إذا   انتفاءو  ،الشروط جودو  من البد ا 
 .العمم دقائق من ىيو  ،الموانع

 طمبيم بداية في ىمو  -المعين بتكفير شتغالاال- الدقيقة المسائل ىذه في يتشاغموا أن الشباب أنصح الأنا  لذلكو 
نماو  ،خطير ىذا ،إطالقاً  ،عقباىا تحمد ال أشياء إلى األمور تصلو  ،الناس عمى األحكام يجرون ثم ،بالعمم  ا 
 تصوراً  الجماعةو  السنة أىل عقيدة يتصورو  ،صحيحاً  فيماً  المسائل يفيمو  ،العمم طالب يتمكن حتى ىذا يؤخر

 :يقول ؟بالعمم شتغالا لك ىل ال، :يقول ،؟ادرسً  حضرت ىل ،الشباب بعض يبدأ كما فييا يبدأ أن أما ،صحيحاً 
نماو  ،خطأ ىذا ،الباب ىذا في جد ا دقيقة مسائل عن يسألو  ،سنة ٜٔ أو ٛٔ عمره شاب ،ال  بصغار يبدأ ا 

 .صحيحاً  تصوراً  يتصورهو  ،العمم يفيم حتى يتدرجو  ،الواضحة لالمسائ ،العمم
 نطيل أن نحتاج ال ،العمرة في الحج، في ، الصيام في الزكاة، في :األبواب كل في -القاعدة ىذه- ذلك قلو  

   . ىذا من أكثر فييا
 نحن عما يختمف فيذا ،العاريات الكاسيات اهلل لعن :يقل لم! العنوىنّ  :يعني ال ىذا فمثل ،عاريات كاسيات نساء
 تالكاسيا اهلل لعن العام، الحكم العامة، األحكام عن نتكمم نحن لكن ،(ٕٙ)ممعونات(( فإنين ))العنوىن: قال ،فيو

  عارية؟ كاسية كل عمى يتنزل ىل ،كذاى قال لو العاريات،
 فإنين ))العنوىن: قال ،العاريات الكاسيات اهلل لعن :يقل لم يتنزل، ال ،(ٕٚ)النامصات(( اهلل ))لعن ،ال :الجواب

  .ممعونات((
 الكاسيات اهلل لعن ،الجنس لعن أنو أو بعينيا؟ ىؤالء من احدةو  كل لعن ىذا يعني ىل ،بحثو  ،نظر محل ىذاو 

 .القاعدة فيم المقصود إنما ،المثال المقصود ليس ،مثالً  العاريات
 أي ،الجزئي بالمعنى إليو نظرنا ذاا  و  العام، الحكم نطمق أن فنستطيع ،كمي أنو جية من ليوإ نظرنا إذا الحكم
 .(ٕٛ)شرحوو  ،الموافقات في الشاطبي ذكره ىذا ،خرآ حكم فمو األفراد عمى وتنزل  

 ،الشروط استجماع ىوو  خر،آ يادجتا إلى يحتاج -المعين باعتبار الثاني النظر- خراآل النظر أن تجد ولذلك
 . الموانع نتفاءاو 

 العمل   عمى لو ما استحق قد *** عمل   من عميو بما أتى نومَ 
  "عميو علجُ  ما لو جبو  ،عميو ما أدى إذا" :-اهلل رحمو- المؤلف عند القاعدة ىذه نص
 .ذلك نحوو  ،اإلجارة باب في أو الَجعالة، باب في سواءً  ىذا ،عميو ما أدى إذا :القاعدة ىذه معنى

                                                           

 المستدرك، في والحاكم ،(ٖ٘ٚ٘) برقم صحيحو، في حبان وابن ،(ٖٛٓٚ) برقم ضعيف، بإسناد المسند في أحمد أخرجو - ٕٙ
 برقم الصحيحة، السمسمة في األلباني وحسنو ،"يخرجاه ولم الشيخين، شرط عمى صحيح حديث ىذا: "وقال ،(ٖٙٗٛ) برقم
(ٕٖٙٛ.) 

 والمتنمصة والنامصة والمستوشمة والواشمة والمستوصمة الواصمة فعل تحريم باب والزينة، المباس كتاب مسمم، أخرجو - ٕٚ
 ....((والمتنمصات، والنامصات والمستوشمات، الواشمات اهلل لعن)): بمفظ، (ٕٕ٘ٔ) برقم اهلل، خمق والمغيرات والمتفمجات

 (.ٚٚٔ/ٖ)و ،(ٗٛ/ٕ)و ،(ٕٓ٘/ ٔ) الموافقات: انظر  - ٕٛ



 فإنو ،عميو عثرو  ،إنسان جاءو  ،كذا فمو -المفقود المال- المفقود الفالني الشيء عمى عثر من :قمت لو اآلن
 .الموعود ىذا يستحق

 ذلك. ىعطَ فيُ  فالن فأصمحو ،كذا فمو مثالً  الجياز ىذا أصمح من :مثالً  قمت أنك لو كذلكو 
 تبني العمل ىذا يل تعمل :لو قمتو  ،األعمال من عمل عمى معيناً  إنساناً  استأجرت لو ،اإلجارة باب في كذلك
 .األجرة ىذه يستحق فإنو ،الجدار ىذا فبنى ،ذلك غير أو ،باليوم أو ،بالساعة أجرة عمى الجدار ىذا لي
 النبي كان نا  و - الحديث تعرفون يستحق؟ ال أو يستحق ىل ،؟الحكم فما ،ترك ثم ئًا،شي بنى ،نقطعا أنو لو لكن
 منتصف إلى عمموا الييود ،األمةىذه و  الكتاب أىلفي  ىو الذي -خرآ معنى في ذكره -سممو  عميو اهلل صمى-

 صمى- النبي ذكر فيؤالء ،األجر خذتأو  ،العمل أكممتو  ،األمة ىذه جاءت ثم ،العصر إلى النصارىو  النيار،
 .(ٜٕ)جرمن األ شيًئا ونعطَ يُ  ال ،شيء األجر من ليم ليس أنيم -سممو  عميو اهلل
 الدار ىذه تصبغ أن منك أريد :لو قمتو  ،عامال استأجرتَ  اإلجارة، بابفي  حكم منو طستنبيُ أن  يمكن فيذا
  غرفتين؟ أجرة يستحق ىل ،أكمل أن أريد الو  ،تعبت أناو  ،تعبو  ،حر :قال ثم ،غرفتين صبغف ،كميا

  .الحظتَ  شيًئا، ىعطَ يُ  ما أو ،األجرة ىعطَ يُ و  يكمل ،شيئاً  يستحق ال :الجواب
 فمما ،الرياض إلى معو ذاىب أنت الطريق نصف إلى بك مشى كسياالت ىذا ثم ،كسيات في تركب أنك لو
 معك أواصل أن استعداد عندي ليسو  ،معو أجمسسو  ،ىنا لي اصديقً  جدتو  أنا :قال الحسا إلى صمتو 
 عميك تصمتا أيام عشرة بعد شير، لمدة سيارة استأجرت ،شيًئا تستحق مالو:  لق ،الطريق نصف أجرة عطنيفأ

 أيام عشرة تستحقون ما ،جاراإلي نقطع نريد ،أجرناىا سيارتناقالوا:  ،لماذا؟ ،السيارة نبغي نحن اهللو : قالوا الشركة
     إطالقو؟ عمى ىذا ىل لكن صحيح، مالحك ىذا ،غيركم من ستأجرأ ،سيارتكم خذوا ،إذاً 

 اآلن: المثال سبيل عمى أخذ، ما بقدر يستحق فإنو معتبر لعذر الترك كان إن ،إطالقو عمى ليس ،ال :الجواب
 أنا :قال ثم ،شيراً  فييا جمس ،سنة لمدة ،جارياإل دفع ما أو ،جارياإل دفعو  ،سنة لمدة داراً  استأجر إنسان لو

 أريدىا، ما أو بالسعر، لي تخفض أن يدتر  ،أرخصو  ،ىذا من أحسن اً بيت وجدت ؟رأيك غيرتلماذا  ،رأيي غيرت
 محسوبة. السنةتذىب أن  تريد تفضل ،كاممة السنة عميك نحسب :نقول ،كاممة األجرة دفع ىو
 ،نقل قرار الرياض، إلى جاءني نقل قرار ىذاو  ،اشيرً  فييا جمستو  ،الدار ىذه منك استأجرت أنا :قال أنو لو لكن
 ،معذور ىذا ،نقل نيءجا ،ةفجأ القرار جاء ىذا ثم ،ستمرأ أني تنظنو  ،أعمل فترة ىنا أتيت أنا ،ستطيعأ ال أناو 

  .الباقي لك رجعيُ و  ،اشيرً  تدفع جمست ما بقدر تدفع :نقول ىنا
ذاو  ،أيام ثالثة استعمميا ًا،شير  استأجرىا ،عنده جمستو  ،سيارة استأجر  ،خذوىاأ ،السيارة يصادرون بالمرور ا 
 ىذاو  ،اإلجارة فانقطعت أيام ثالثة منيا تُ انتفع لكن اشيرً  يااستأجرتُ نعم  ،اشيرً  يااستأجرتَ  أنت :تقول الشركة
 الناس ستأجريُ  التي األشياءفي  ذلك مثل قلو  ،فقط أيام ثالثة ليم تدفع :لو نقول أصنع؟ فماذا ،معتبر عذر
 ،حفر ،المشاريع من مشروعاً  لك تنفذ شركة مع ،مثالً  صيانة شركة مع عقدعمى  اتفقت ،شركة استأجرت ،عمييا

 العمل، نصف الشركة ىذه اشتغمت ،معمومة بمواصفات ،معمومة لمدة ،شركة تنفذه مشروع شيء، أي أو

                                                           

 (.ٕٕٛٙ) برقم النيار، نصف إلى اإلجارة باب اإلجارة، كتاب البخاري، أخرجو  - ٜٕ



 أكثرو  ،ىذا من أفضل عندنا عروضىناك  ،العمل ىذا نكمل أن نريد ال نحن :قالت الشركة الثاني النصفو 
 الذي النصف عطناأ ،نريد الو  ،المكان بالباصات ليذابيم  نأتيو  ،العمالب نذىب ،تعبنا نحنو  ،أقربو  ،اأرباحً 

  .الباقي لك يكمل مقاول مع اتفقْ و  ،فيو اشتغمنا
 التصريح لغاءبإ قرار جاء ثم ،تشتغل الشركة أن لولكن  العقد، ىذا تكمموا حتى شيئاً  نعطيكم ام ،ال :نقول

 .ونعطَ يُ  ثم ،اشتغموه الذيالعمل  رد  قَ  :نقول ،القبيل ىذا من شيء ،عمييا جرحُ  ،بالعمل لمشركة
 مابين  قفيفر   ،فييا يختمفونو  ،اعميي يختصمونو  ،كثيراً  لمناس تقع أمور ىذهو ، الشريعة ىذه عدل كمال من ىذاو 

 معتبر. عذر لغير كان ماو  ،شرعاً  امعتبرً  اعذرً  كان
 . القاعدة ىي ىذه "لو جعل ما لو جبو  عميو ما أدى إذا" :القاعدة إذن :فيقال
 الم وَ  ِإن  } عماًل، أحسن من أجر يضيع ال اهللو  ،المطموب الثواب لو فيرجى المطموب الوجو عمى بالعبادة جاء إذا
رَ  ُيِضيعُ  اَل  ِسِنينَ  َأج   .اإلنسان عمميا التي العبادات في نظريُ و  ،[ٕٓٔ:التوبة] {ال ُمح 

 يجوز أنو فالراجح نذر بغير كانإذا  عتكافاالو  ،يوم نصف جمس ثم ليمةو  يوم أقمو نإ :قمنالو  ،عتكافاال :مثل
 من قطعو ،ليمةو  يوم من البد :قمنا إذا ،يوم نصف جمس ،اليوم نصف النيار نصف من قطعو فمو ،قطعو
 :يقال أن فيمكن قطعو لكن ،القول ىذا عمى ااعتكافً  يعتبر ال ىذا ،عتكاف؟اال أجر عميو يؤجر ىل اليوم نصف
   .ذلك أشبو ماو  ،نيتوو  ،عمل ما لو يكتب فاهلل ،مثالً  المرضك خارج لعذر ذلك قطع نإنو إ
   األول؟ عممو عمى يؤجر ىل ،بطمت قطعيا ثم ،يصمي ،نافمة صالة ،سطياو  في الصالة قطع لو

 }َفَمن   ،ةمجزئ غير ،معتبرة غير كانت نا  و  ،بيا تشاغموو  ،لمصالة لتوجيو يؤجر فإنو لعذر قطعيا كان إن :نقول
 يؤجر الإنو  :يقال فقد عذر لغير وقطع إنْ ف العبادات، ألوان في ىكذاو  ،[ٚ:الزلزلة] َيَرُه{ َخي رًا َذر ةٍ  ِمث َقالَ  َيع َمل  
 ىذا أن شك ال ،قطعو ثم النيار نصف صام لو ،-جلو  عز- اهلل عند العمم ،ىذا عممو عمى يؤجر ال ،عميو

 العممو  ،يبعد ال كذا؟و  ،الصوم نوىو  ،صام أنو النيار طول األول النصف عمى يؤجر ىل لكن يصح ال الصوم
 .  جلو  عز- اهلل عند

  األمورِ  سائرِ  فعلُ  شق   إن   ***المأمورِ  من البعُض  فعلويُ 
 باقيو عن عجزو  ،بعضو عمى قدر فإن ،كمو بو المأمور فعل يجب" :يقول جد ا طويل المؤلف عند القاعدة نص

 يجب فال عبادة يكون ال بنفسو كان أو ،محضة سيمةو  عميو المقدور يكون أن إال عميو قدر ما فعل عميو جبو 
أن  يمكن لكن القواعد صياغة في المعيودة الطريقة ىذه ليستو  ،جد ا طويمة الصياغة يعني ،"البعض ذلك فعل
 إذا العبد أن الكالم ىذا معنى ،"بالمعسور يسقط ال الميسور" :نقولف ،جد ا مختصرة بعبارة القاعدة ىذه عن يعبر
 عنو يسقط أو ،الباقي عنو يسقطو  ،طاقأ بما يطالب فيل ،بعضيا عن عاجزاً و  ،العبادة لبعض مطيقاً  كان

  .الخالف بعض أيضاً  فيياو  ،متنوعة القاعدة ىذه فروع ،؟الجميع
 .ختالفاال بعض تطبيقاتياو  ،فروعياو  ،تفاصيميا بعض في لكن ،صحيحة أصميا في القاعدة
 مثل ،باقيو عن عجزو  ،العمل بعض عمى قدر من :مثالً  األنواع ىذه فمن ،أنواع تحتيا دخلت القاعدة فيذه

 ىذه المحضة، الوسائل باب من عميو المقدور ىذا يكون أن: األول النوع أو ،األولى الحالة ،األولى الصورة
 في عبادة ىي ليست :أي ،محضة سيمةو  ،بيا؟ يطالب ىل ،بعضيا عمى قدر أو ،عمييا قدر المحضة الوسيمة



 سيمةو ، ال ،خرآ باعتبار مقصود أيضاً  ىوو  ،باعتبار -لكم قمناكما - الشيء إلى سيمةو األمر  كوني قد ،ذاتيا
 في سيحمق اآلن اإلنسان ىذا :مثل ،-المقصودة العبادة عمى- المقصود عمى قدر ماو  ،عمييا قدر محضة،

 ،شعر فيو ما ،التقصير أو الحمق ىو الذي المشروع العمل عن عاجز فيو ،رعش فيو ما ،العمرة في أو ،الحج
 مرارإ ؟يفعل فيل ،الرأس عمى الموس يمرر أن ؛الوسيمة يستطيع فينا ،خمقةً  أصمع أو ،قبلُ  أصالً  حمق أنو ماإ

 يمرر ال تعتبر، فال محضة، سيمةو الموس  إمرار نقول: فينا الحمق، ىو المقصودو محضة،  سيمةو  الموس
  .المحضة الوسيمة ىو عميو قدر الذي ،الباقي عن عجزو  ،العبادة بعض عمى قدر ،الموس
 أو دخوليا أستطيع ال لكن مكة، إلى أذىب أن ستطيعأ أنا :يقول ،مطموبة عبادة الحج ،مثالً  عميو جبو  الحج
ل: و يق ،الوسيمة عمى قادر ىو ؟ىناك إلى الذىاب عميّ  يجب فيل ،تصريحاً  أممك ال ألني ؛الحج بأعمال القيام
 أستطيع ال لكن ،ىناك إلى أصل حممة، في أشتركأن  أستطيعو  ،تذكرة عنديو  ،سيارة عنديو  ،مال عندي
 عمى األقل عمى ،بعضيا عمى أو ،الوسيمة عمى قدرت ألنك ؛ىناك إلى الذىاب عميك يجب :نقول فيل ،الدخول

 .عنو يسقط ،عميو يجب فال محضة سيمةو  الذىاب ألن  ؛ال :الجواب الميقات؟
 .محضة سيمةو  يكون أن :األول النوع ىذا ،الوسيمة عتبارا سقط القصد عتبارا سقط إذا أنو ومعموم
 .العمل توابع من أو المتممات من كان سواء المواحق من يكون أنأي  ،المتممات من يكون أن :الثاني النوع
 شيئاً  يغسل أن البد اليد غسل إذاف ،اجبو  فيو بو إال الوجوب يتم ال ماأنو  نعرف نحن ناآل مثل: المتممات من

 يتم ال ما باب من لكن ،ىو حيث من يجب ال العضد غسلف ،الذراع صلو  أنو يتحقق حتى ؛العضد من يسيراً 
 غسل ألنال؛  العضد؟ من يسيراً  شيئاً  تغسل أن يجب :لو نقول ىل ،المرفق إلى مقطوع فإنسان ،بو إال الوجوب

  .يجب فال المتممات من ىو اليسير الجزء ىذا
 الجمرة رمي التشريق أيام في الرمي أن نعرف نحنو ، الجمار رمي يستطيع ال رجل أو امرأة :مثل المواحق من

 ،يدعوو  ،يقف ،البقرة سورة بقدر دعاء يدعو -سممو  عميو اهلل صمى-النبي نكا ،يدعوو  ،يقف أنو الثانيةو  ،األولى
  .عموماً  المواحق من فيذا ،جوباً و  ليس لكن

 إلى ذىبا لكن ،الرمي عن عجزت أنتلو:  نقول ىل ،عنو يرمي أن غيره لكّ و ، الرمي عن جزاع إنسان
 بيذا طولب بعضيا عمى قدرو  ،العبادة بعض عن عجز من ألن ؛تدعوو  ،تقف عنك رمى إذاحتى  المرمى
 :نقولأن  ممكن المقام ىذا في الحج أعمال منو ، عبادة أنو الدعاء إلى نظرنا إذا ،؟ذاى لو نقول ىل ؟،البعض

 ،الرامي من الدعاء فيكون ،رمى الذي ىو يدعو الذي أن ىوو  ،خرآ باعتبار القضية إلى نظرنا إذا لكن ،نعم
 العاجزات األخوات كل جماعة يا :قولي حممة في يفتي احدو يأتي  ،يجب عميو الذىاب ال فإذن ،ىو منو ليسو 

 لو نق ألننا ؛مدعاءل الوقوف يحتاجون ألنيم ؛المرمى إلى ايتوجيو  أن عمييم يعجزون الذين نانخواا  و  ،الرمي عن
 ليسالكالم  ىذا :لو نقول ،بو يطالب فإنو بعضيا عمى قدرو ، العبادة بعض عن عجز من نإ :القاعدة في

  .الصورة بيذه ليس ،اصحيحً 
  .نوع ىذا ،التوابع من ،المتممات من ؛المواحق األمور من كان إذا يذاف

نماو ، الوسائل من الو  ،المواحق من الو  ،المتممات من ليس ،مقصوداً  فيو العمل كان ما: خرآ وقسم  من ىو ا 
 يتطير أن يريد اإلنسان ىذا ،الطيارة :مثل ،القاعدة محل ىو ىذا ،المقصودة األعمال من ،المقصودة األمور



 ؟يصنع كيف يغتسل؟ كيف غتسالاال حكم عن يسأل ؟لفائف في غتسالاال عن يسأل خوةاإل أحد أمس ،لمصالة
 أنا قال: فإذا ُيغسل، ال الباقيو  ،إليو الماء توصل أن تستطيع ما -الشرعي االغتسال في- اغسل لو: نقول

 الصور؟ كل في ىذا ىل لكن ،البدن بعض غسلا :نقول الباقيأن أغسل  أستطيع الو  ،البدن أغسل أن أستطيع
 .كثيراً  فييا ختمفيُ  صور ىناك ،ال
 خراآل البعض عن عجزو  ،العبادة بعض عمى قدر من ىل"بـ أحياناً  عنيا يعبر القاعدة ىذه كانت أصالً  ليذاو 

 يطالب فيل ،الغسل لكل يكفي ال قميل ماء عمى قدر أنو لو :ىذه تشبو صورةانظر  ،"؟عميو قدر بما يطالب
 ،الوضوء أعضاء بعض معو يغسل أن يستطيع قميل ءما عمى قدر ،كامال غسال يعتبر ال ،البدن؟ بعض بغسل
 لربما القاعدة أدلة ،األعضاء؟ بعض غسل يفيده ىلو  ؟األعضاء بعض غسلا :لو نقولأو  ،تيمم :لو نقول فيل
{ َما الم وَ  }َفات ُقوا ،ىذا منيا يفيم َتَطع ُتم     .(ٖٓ)استطعتم(( ما منو تواأف بأمر أمرتكم ))إذاو ، [ٙٔ:التغابن] اس 

 معو كان إذا ىكذاو ، لو يتيمم الباقيو  الماء، ليا يكفي التي األعضاء بعض يغسل نعم :يقول العمم أىل فبعض
  .يخففيا الوضوء ألن الجنابة؛ تخفيف في حتى يفيد ىذاو  ،البدن بعض يغسل :نقول ،قميل ماء
 وضأإذا ت الجنب اإلنسان ألن ؛البدن بعض غسل ليس لكن ،الوضوء يخففيا الذي :نقول ،ىذا نناقش أن أردنالو 
 .يفعمون -سممو  عميو اهلل صمى- يالنب أصحاب كان كما ،المسجد في يجمس أن يستطيع ال

  .الجنابة تخفيف في يؤثر فالوضوء ينام، ثم ،يتوضأ ينام أو ،يشرب أو ،يأكل أن أراد إذا كذلك
 عبادة لكنو، سيمةو  الوضوءالحظ:  ،بعضو عمى قدرو  ،مقصوداً  العمل كان إذا ىي التي الصورة ىذه إذن

 من مقطوع عضولوجود  الماء توصل أن تستطيع ما ،عميو قدر بما يأتي نبأ مطالب ىو :فنقول مقصودة
 إيصالالواحد منيم  يستطيع ال حروق فييم الذين الناس الطيارة، في ىذا ،الباقي غسلا :نقول ،الوضوء ضاءأع

َعَيا{ ِإال   َنف ًسا الم وُ  ُيَكمِّفُ  }اَل  الباقي اغسل :نقول ،إليياالماء   .[ٕٙٛ:البقرة] ُوس 
 لمدة تركع الو  ،تسجد ال :ول قال طبيب السجود،و  ،الركوع عمى يقدر ال لكن ،القيام عمى قادر ىو :الصالة في

  اإلنسان؟ ىذا يصنع فماذا ،أسبوع
  قائمًا. صل   ،ال :نقول قيام؟ عميو ما ،؟كرسي عمى صل   :نقول
 كل كرسي، عمى أصمي :يقول ؟الحل ىو ما ،أثنييا أن أستطيع الو  ،ركبي تؤلمني أنا :يقول السن كبار بعض
 ىو السجودو  الركوع لكن مشكمة، فيو عندي ما القيامنعم،  :يقول القيام؟ تستطيع ىل كرسي، عمى صالتو
 بعض عن عجز من ألن ؛قائماً  تصمي أن يجب ال، :لو نقول ،المشكمة ىوالجموس و  السجود أو ،مثالً  المشكمة
 :مثل محضة سيمةو ، محضة سيمةو  كانت إذاما  خالفب ،مقصودة كانت إذا يطالب بو فإنو الباقي أطاقو  العبادة
 ،الفاتحة يعرف الو حديثًا،  أسمم أو ،أبكم إنسان ىذافييا، و  المسان تحريك من البد القراءةمثال  ،الحج إلى الذىاب

 سيمةو  المسان يكتحر  ،؟الفاتحة تقرأ ما بقدر لسانك حرك كبرت إذا :لو نقول ،إطالقاً  شيًئا الو  ،األذكار الو 
 .ال :الجواب عنك؟ تسقط :نقول ىل ،الفاتحة قراءة عن عجزلو  لكن ،منو فائدة ال محضة

                                                           

 ،(ٕٛٛٚ) برقم ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول بسنن االقتداء باب والسنة، تاببالك االعتصام كتاب البخاري، أخرجو - ٖٓ
 (.ٕٖٖٔ) برقم العمر، في مرة الحج فرض باب الحج، كتاب ومسمم،



 ما ،األرض عمى السجود مواضع بعض ضعو  عنعجز  :ختالفاو  نظر محل ىي الصور بعض ىناكو 
 اليدينك ،األعضاء باقي يضع أن يستطيع ينحني، أن يستطيع لكنو ،األرض عمى جبيتو يضعأن  يستطيع

  بيذا؟ يطالب ىل ،الركبتينو 
 البعض عمى قدر إذا، ال :يقول بعضيمو  السبعة، مواضعال عمى السجود ألن ؛يطالب: يقول العمماء بعض

 اليدين بوضع طالبناه السجود إلى أقرب ىيئة في يكون أن يستطيع كان نإ :يقول ،ليفصّ  بعضيمو ، بو لبو ط
ذاو ، األرض عمى  .السجود في األرض إلى اوصميو  ،يديك مد :نقول ال ،ينحني أن يستطيع ال أصالً  كان ا 

 لكن ،اضحةو  األمثمة بعضو  ،كبير خالف فييا ،تحتمل األمثمة بعض ىناك ،ىذا فيياو  ،ىذا فييا إذن لةفالمسأ
  ؟بيا يطالب المقصودة العبادة عمى قدر منأي  إطالقو عمى ىذا ىل
 بساعة فطاراإل قبل بدالو  ،مريض أنا :قال لونعم،  يصح؟ ما شيء يوجد ،العمل ىذا مع تصح كانت إذا :نقول
 قدرو  ،؟صحيح الصوم ىذا :يقال ىل فينا ،بساعة فطاراإل قبل كمياآ بد أنال ،جد ا صغيرة احدةو  حبة كلآ أن

 يصح، ما الصوم ،ال :يقال ،؟يؤجر أو ،يكفيو أو ،ويجزئو  نيارال أرباع ثالثة صيام ىيو  ،العبادة بعض عمى
 تصح. ال فالعبادة
 ،الباقي نصفال أصوم أن أستطيع ال لكن ،نفسي أعرف ،النيار نصف أصوم أن بطاقتي أستطيع أنا :يقول
 يسقط ال الميسور" كثيرة أشياء في ذلك مثل قلو ، النيار نصف صيام كعن يجزئ ال ،يصح ال ىذا لو: نقول

  ".بالمعسور
  .محمد سيدنا عمى اهلل صمىو ، أعمم اهللو                                 
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 البن سعدي الفقهية القواعد

  .المنظومة نهاية إلى بالمضمونِ  ليس أمرٌ  فذاك***  المأذونِ  عن نشأ ما وكل  : قوله (7)

 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت
 

 :بعدو ، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، الحمد هلل
 بالمضمونِ ليس  فذاك أمرٌ ***  عن المأذونِ  أنش ام وكل  

 الحمد هلل، والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل، أما بعد:
 لـ يتعد  يد األميف غير مضموف إذا في التمؼ : "خر بقولوفي كتابو اآل -رحمو اهلل-يذه القاعدة عبر عنيا المؤلؼ ف

 .ىكذا، "في يد الظالـ مضموف مطمقاً و  ،أو يفرط
ـ ذكر يعني عمى ، "والعكس بالعكس ،وف فيو غير مضموفذترتب عمى المأما ": عبارة أخرى لمقاعدة مختصرة يقوؿ ث

 .غير المأذوف أنو مضموف
ف ا  عبارة مختصرة و ه ىذ ،"الضماف الجواز الشرعي ينافي: "يقوؿ، فماء يعبر بعبارة أخصر مف ىذا كمووبعض العم
 .واهلل أعمـ ،كوف أدؽتقد  لو استبدلت كممة أو نحو ىذاربما  كانت العبارة

 ليس بالمضمونِ  فذاك أمرٌ ***  عن المأذونِ  أنش ام وكل  
  .أو أذف فيو صاحب الحؽ، ما أذف فيو الشارعيعني  :المأذوف

 ففي، تالؼ مف غير تفريط وال تعد  إفحصؿ بسببو ، ممكمؼ ىذا التصرؼلؿ بمعنى أف الشارع خوّ  :ذف فيو الشارعأ
 .ال يضمف ىذه الحالة

ما يقولوف مثم، أشياء ما تقبؿ القصاص يناؾف، فيما يقبؿ القصاص في الجروحالقصاص : الشارع ذف فيوما أمثاؿ 
 يقتص فييا تقتؿالتي  ف الثانيةقد تكو  ، لكفيذا ما مات، فوصمت إلى جوفوة طعنو طعن، في الجائفة أو نحو ذلؾ

أشياء يمكف ذه يف، أذنوقطع أو ، عينوأ فقأو ، كسر سنوف، لكف لو أنو جرح شفتو، ال تقبؿ القصاص هفمثؿ ىذ، خراآل
 فإذا سمـ، داخؿال مى الدماغ حتى تصؿ إلى أـ الدماغالضرب ع :ةم، المأمو ائفة ما يمكفلكف الج، القصاص فييا

: يذا أذف فيو الشارعف القصاص لكف ما يقبؿ،  تقبؿ القصاصال صاباتاإل بعضف، ىذا منيا فقد ال يسمـ غيره منيا
 .[٘ٗ:المائدة] َواْلُجُروَح ِقَصاٌص{}

، جرحو بالمثؿفذاؾ جرحو جراحة يمكف القصاص فييا ، خرقتص مف اآلانساف اإللو ىذا ، شرعاً  ما نتج عنو مأذوف
ـ  أصابتو أي أو ة، أصابتو غرغرين، رى مف ىذا العضو إلى سائر البدفأو القصاص أو الجرح س، ف الجناية سرتإث

عف أ ألف موتو نش؛ مف المقتصيضال ف، أو نحو ىذا، جرحناه، أو لما قطعنا رجمو قصاصاً مثالً  الرجؿفمات ، قضية
 .المأذوف

، وتحققت الشروط، خرآنا بإنساف قذؼ عرض ئعرض إنساف فإنو يجمد ثمانيف جمدة، فمو جمف قذؼ  :كذلؾ الحدود
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ـ جُ ، نتفت الموانعاو  ما ضربو ، الجمدي وىو الضرب المعتاد المعتبر شرعاً ف، نكسر ظيرهافمات، أو ، مد ثمانيف جمدةث
نما ، اميمكً  ال ضربو ضرباً و ، بحديدة ذف ألف ىذا ناتج عف اإل؛ يضمففال ، كسر ظيرهانف، ضربًا متوسطاً ضربو وا 
 .الشرعي
، وال تفريط ف غير تعد  وتمفت م، سيارتوأف تستعمؿ أو ، ذف لؾ أف تسكف في دارهأإنساف  :مثؿ، صاحب الحؽ فأما إذ

 .ال تضمفف
 تضمنيا.فما ، وال تفريط ثـ تمفت مف غير تعد  ، ضعيا عندؾ: قاؿيعة دلو أعطاؾ و 
 ؟متى نضمف

 .تفريط أو نضمف إذا كاف ذلؾ بتعد  : نقوؿ
نما ، وال أعاره إياه، وديعة، ال ىو فمو أنو أخذ ماؿ غيره ووضعو عنده :أنواع يالتعد : وقاؿ، أخذه ووضعو عندهوا 

؟ أخذه بأي حؽ، ظالمةيد يده ، ألنو يضمف؛ فإنو وتمؼ ىذا الماؿ فة سماويةآفجاءت ، ظةالمحاف أنا محافظ عميو تماـ
 .إنو يضمف مع شدة رعايتو وحفظو لوف

عند عندؾ مظالت وأنا أخشى عمييا ، فرعندؾ حتى أرجع مف الس السيارة وديعةه ىذ: لو أنو أعطاه ىذه الوديعة قاؿ
 فما، ياأجزائأصابيا تمؼ في جزء مف ، ؟ فتمفتىذاز ىؿ يجو ، ار يأخذىا ويذىب فييا ويأتي فييا، فصضعيا، البيت
 ؟ الحكـ
 .ألنو متعد  ؛ يضمف

 . إعارةال وديعة وال، األوؿ أصاًل يده ظالمة ابتداءً ف
صمى اهلل -، لقطة اإلبؿ منع النبي ((لؾ أو ألخيؾ أو لمذئب)): قاؿ في الشاة -صمى اهلل عميو وسمـ-النبي  :مقطةال

وأحفظيا لصاحبيا  خذىاآا أن، تسرؽ ممكف أنياه ىذ: الة قاؿضإنساف ووجد ناقة  جاءمو ، ف(ٔ)مف أخذىا -عميو وسمـ
فماتت عنده بمرض ، ويتعاىدىا، يسقييا، و ر يطعميا أفضؿ الطعاـوصا، ، فأخذىا ووضعيا عنده في البيتفياوأعر  
 .ألنو وضع يده عمييا بغير حؽ؛ يضمف إذا جاء صاحبيا فإنو ،-ةفآ-

بيذا  ألنؾ متعد  ؛ تضمف، ففخرب، وتشغمو، ت تستعمؿ ىذا المسجؿفصر ، وديعةه ىذ: وقاؿ، أعطاؾ مسجالة األمان
  .التصرؼ

وز إعارة المعار لطرؼ ثالث؟ الفقياء يتكمموف ىؿ يج ،نتفاع بوعنى ذلؾ أنو أذف لؾ باالم، فعارؾ شيئاً أإذا  :عارةاإل
 ىؿ مف صالحياتؾ أف تعير ىذا؟

مف مطمقًا؟ أو تضمف إذا كاف فيؿ تضمف مطمقًا أو ال تض، تمؼ عندؾ، ثـ بإعارة مثالً  مكنؾ منو فالمقصود لو أنو
 ىناؾ تفريط؟

 .فقطفي حالة ما إذا وجد تفريط أنؾ تضمف : األقرب

                                                           

ـ ) -1 (، ومسمـ، كتاب الحدود، باب استحباب إصالح ٕٖٕٚأخرجو البخاري، كتاب المساقاة، باب شرب الناس والدواب مف األنيار، برق
 (.ٕٕٚٔالحاكـ بيف الخصميف، برقـ )
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ـ ، ياىاإعارؾ أسيارة ال ـ تتعا، ىممتياأث سافرت . ففي ىذه الحالة تضمنيا، عطبت، فوما إلى ذلؾ، تحتاج إليوبما دىا ىول
ـ تتعا السيارةبيذه  ـ تنظر، ادىىول  بخالؼ، ألنؾ مفرط؛ فتضمف، ربت تماماً فخ، السيارة وأنت مسافر حرارة إلى مثال ول
: فينظر ىنا، مكسور يازجاجإذا ف فمما أصبحتَ ، سيارةإنساف ، استعرت مف مف غير تفريطأصابيا شيء لو أنيا ما 

فتكوف مفرطًا  فييا شيئاً مغرياً مكشوفاً  وضعتَ  أو ىؿ؟ امفرطً تكوف فىي في مكاف غير مأموف  ىؿ ،زجاجيا لماذا كسر
، في ىذه الحاؿ ال تضمفنت أف، وكسرت، والمكاف مكاف مأموف، وال ىذهه كسرىا؟ فإذا كانت ال ىذ تسببت فيألنؾ 

ة، تيت إلييا في وقت فإذا ىي مصدومفأ، وليس في موضع خطر، ال إشكاؿ فيوطبيعي وصحيح و وضعتيا في موقؼ 
بشرط : إذا قاؿ لؾ المعير، إال إذا كاف ىناؾ شرط، ضمنياال ت ،؟نت مستعيرىا أو مستأجرىا مف شركةأو تضمنيا يؿ ف

بينكـ شرط لكف لو ما كاف "، المسمموف عمى شروطيـ: "أتي القاعدةتفينا س، تعيدىا لي كما ىي، أف تضمنيا مطمقاً 
قائمة يكوف في الخمؼ ورقة مكتوبة نو : أمثؿ شركات التأجيرفي لكف العادة ، فإنؾ ال تضمف ال مكتوب وال ممفوظ بو

 .وما يمزمؾ وماال يمزمؾ، حتماالتطويمة مف التفاصيؿ والشروط واال
إذا وقع ، ىذا ال شؾ فيوتضمف، أنؾ  أولى فيو مف باب، تعمد في جميع الصوروقع منؾ بىذا أف لو : الحاصؿف

أو غير ذلؾ مما يكوف تحت ، أو العيف المؤجرة، يعة أو العاريةفي الودسواء ، عمداً فإنؾ تضمف أنت أتمفتيا، بتعمد
، "رتكاب أخؼ الضرريفا": مثؿ قاعدة، ر إال في حاالت محددةغير معتب -يعني اإلتالؼ عمداً -ألف ذلؾ ؛ يدؾ

 .أتمؼ البعض الستبقاء الكؿ لكف، فإنو يضمف، لما خرؽ السفينة ىذا إتالؼ عمداً الخضر 
العبد مرض ، عندؾة ضعو وديعفنحف سنسافر ، أو عندؾ إعارة يشتغؿد ىذا العب: قاؿ لؾ، عبداً رقيقاً لو أنو أعطاؾ 
ـ أوقّ ف، قطع اليدالبد مف قرر األطباء ، فوأصابو مرض في ىذه الحالة ف، الكؿ فقطعت الستبقاء، قطع اليدبنت عت لي

 .دفع أعالىما رتكاب أخؼ الضرريف في سبيؿا، ىذا أمر البد منوألف ؛ تضمفما 
الطريؽ واجيؾ  فيو ، وسافرت بيذا الماؿ، أو أوصمو إلى فالف، جر بوت  االماؿ ىذا : قاؿ لؾ، لو أعطاؾ إنساف مالو

 أف يأخذوا ربع ىذا الماؿعمى فاصطمحت معيـ ، خذوهآفرأيت أنيـ ، عندؾالذي ىات الماؿ : وقالوا، قطاع طرؽ
ت فقبموا ذلؾ، فإذا رجع، بقوا ثالثة مالييفأو  اربع ىذا الماؿ خذوه، خذوا مميونً ، ءوالماؿ ليس لؾ منو شي، ويتركوا الباقي

 رتكاب أخؼ الضرريفا"ألنو مف باب ، ال إشكاؿ فيو، في محمو ألف ىذا التصرؼف؛ المميو ما تضمف صاحبؾ ى إل
لكف مف فعؿ ، حالةال إشكاؿ في ىذه ال، فء تحت يدؾ ومأذوف لؾ بالتصرؼ فيووىذا الشي، "في سبيؿ دفع أعالىما
 .فإنو يضمف عتبار شرعياذلؾ عمدًا مف غير 

، موقوؼل محالليس ؼ السيارة في مكاف اقإيمثؿ ، لكف تسبب فيو، ما فعمو بنفسو، ف متسبباً بيذا الفعؿوكذلؾ لو أنو كا
المباشر أمكف تضميف فما ، باشر لكنو متسببمف ىو ليس  يحصح، فإنو يضمف، ذىبتفجاءت سيارة وصدمتيا و 

 .إذا عدـ المباشر رجع إلى المتسبب، فالمتسببى إل فنرجع
ما نتج ، فألنو مأذوف لو في ىذا التصرؼ؛ يضمففإنو ال في مزرعتو وسقط فييا إنساف  -ذكرناكما -لو حفر البئر 

 .نو ال يضمنوفإعنو 
 .وىكذا، فإنو يضمف، سقط فييا إنساف، و الطريؽفي رىا لكف لو حف

 ؟التعدي يف التفريط وبيفوىؿ ىناؾ فرؽ ب
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 .فيضمف في حفظ ىذه السيارة فأصابيا تمؼ فرط، د إليوأو عي، ؤتمف عميوايط أف يقصر في حفظ ما تفر ، النعـ
؛ يضمفإنو ف، فعؿ شيئاً حصؿ بو التمؼ، مف غير إذف، أو عتبار شرعيا ي ففعؿ ما يكوف بو التمؼ مف غيرأما التعد

 .فيوو ال يجوز لو مثؿ ىذا التصرؼ ألن
 .هلل تعالى أعمـوا ،شيءىذا ستثنى مف ال يُ و 

األقرب ، و سواء كاف بتفريط أو بغير تفريط، بإطالؽة فإنيا مضمون: يقولوفة ض أىؿ العمـ يستثنوف مثؿ العاريوبع
ـ التفريط أنو يراعى فييا -واهلل أعمـ- ، أو أخذه لمصمحة صاحب الحؽ ،نفسو ظ  حلسواء كاف أخذ ذلؾ ، التفريط مف عد

 .أو لمصمحة مشتركة بينيما
، مثؿ وديعة يحفظيا لو :ة صاحب الحؽأو مصمح، بياينتفع استعار السيارة التي ، مثؿ العارية :ولمصمحة نفسه أخذ

رباح بينيما بحسب ما يتفقوف واأل، ىذا يشتغؿو  أعطاه ماال، الماؿ في شركة مضاربة بينيما أخذمثؿ  :أو لمصمحتيما
سرقو السراؽ ف، بيذا الماؿوبدأ يشتغؿ ، -صاحب الماؿ- ف صاحب الحؽده بإذف متحت ي يذا اآلف الماؿف، عميو

ت واألشياء التي لـ يؤذف نحو ذلؾ مف المغامرات والمخاطرا و، أوال ركوب طرؽ غير معيودة، مف غير تفريط منو
ذا ما حصؿ تفريط فإنو ال يضمف، ففي ىذه الحاؿ يضمف ىذا الماؿ، لو فييا أنو توسع في التصرؼ في لكف لو ، وا 

ي ما تلالؼ األئة ابدأ يتصرؼ تصرفات بالم األخف، والربح بينناشتغؿ فييا الو: قمت ، ئة ألؼاىذا الماؿ أعطيتو م
 سياآؽ خذ جولة عمى دوؿ شر آأنا أريد أف : فقاؿ، بدأ يتصرؼ فييا تصرفات ال يحؽ لو أف يتصرؼ فييا، تعب فييا

ويسكف في ة، جول لاير عمى ف ألؼيخمسوأنفؽ فذىب ، اءع أشيمف أجؿ أف نصن  ، و عمى أساس الصناعة الرخيصة
أنا غير : يقوؿيضمف، حنيف، ففي ىذه الحالة ي خفبورجع ، فذىب نصؼ رأس الماؿ في جولتو، ـفنادؽ خمس نجو 

 ؟وتتوسع في ىذا الماؿ ىذا التوسع؟ ، كيؼ تتصرؼ بيذه التصرفاتمفرطفنقوؿ: بؿ  ،مفرط
غير  أو ةسواء كانت مأمون، الزكاة ويضعيا في مساىمات تجاريةيأخذ ، الزكوات، الصدقات، التبرعاتوىكذا أمواؿ 

ـ ؟ استثماريةأعماؿ في ضعيا في مؤسسات و  :مف قاؿ لؾ، زكاة يجب أف تصؿ ألصحابياه ىذة، مأمون نتيت ىذه اث
 .يضمنياف ،عندىـ عشرة مالييف زكواتوضع ألخ وا، وخسرت وفشمتة المشاريع التجاري

   .تفرطأنا ما : يقوؿ
ىذه  فتضمف ،المستحقيف إلى أيديتصؿ يجب أف الزكاة ؟ لزكاة كيؼ تضعيا في ىذه المشاريعافنقوؿ: بؿ فرطت، 

 .ذوف فيومأتصرؼ غير ىذا  ألف؛ في ذمتؾ أنتىي ديف ، مالييفالالعشرة 
ما  إلنسافافيذا ا، إنسانً  ضأقر ف، عندي ودعووىذا م، ىذا الماؿ جالس: قاؿا، أقرض إنسانً ، فعنده وديعة ضعتَ و 

 .يضمفإف المقرض ف، رده
إذا جاء أحد أقرضو ، خريفآلاا الماؿ صار يقرضو فيذة، مشروع مف المشاريع الخيريلوكذلؾ عنده أمواؿ صدقات 

 ،وىكذامنيا، أف يقرض نو ال يحؽ لو ؛ ألي ضاعتتلانو يضمف ىذه األمواؿ إف؛ وضاع جزء مف ىذا الماؿ، منو
ي فف، ردهوما  أقرضوف، إنساف يريد أف يقترض فأقرضو جاءؾإذا : وقاؿ، صاحب الوديعة أعطاه الوديعةلكف لو أف 
  .ما يضمف ىذه الحاؿ

الذي تحت أيدييـ قبؿ قوؿ األمناء في يُ : "ومف ذلؾ، -رحمو اهلل-بعضيا ذكرىا المؤلؼ ه، ىناؾ قواعد ليا عالقة بيذو 
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 الذي أخذ الزكاة ليوصمياأو  ناظر الوقؼ،أو ، مثؿ ىذا الذي أخذ الوديعة :األمناء" وغيرىا، تالفاتمف التصرفات واإل
يـ مف التصرفات قوؿ األمناء في الذي تحت أيدي قبؿيُ : "القاعدةف، ءفيؤالء أمنا، ي أخذ الماؿذلاالمضارب أو 

ـ "، إال ما خالؼ الحس والعادةا واإلتالفات وغيرى : ؾ بعد مدةءجاف، الغنـ ترعى ىذا: قمت لوو ىذا إنساف أعطيتو الغن
ذئاب  توجدما والعادة  الحس، "حس والعادةما خالؼ الا، "عمييا الذئب فأتمفي اواهلل عد: قاؿ؟ ؾناعطيأالتي  يف الغنـأ

ـ غير مقبوؿ، جاء الذئب وأكميالي: لكف تقوؿ ، يمكف، جاءىا مرض وماتت: لو قمت؟ لو قمت غير ىذا، ىنا ، ىذا الكال
فجاء ، الوضع عندنا يشبو ىذاأف وظف ، د فييا سباع ووحوش وغاباتبممف جاء بو و ، تعاقد معو ربماىذا الرجؿ 

ـ قاؿ، ىنا في طرؼ البمد وضعياو  الحاؿ ه ففي ىذ ،!قؿ غير ىذا الكالـ !ما عندنا ذئاب يا أخي، ئب أكميا كمياالذ: ث
 .، أو مخالؼ لمعادةمخالؼ لمحس ألنو؛ ال تقبؿ منو
ـ وقالوا -عميو الصالة والسالـ-أوالد يعقوب  ـ يشؽ فإذا فنظر إلى القميص، أكمو الذئب: لما جاءوا ألبيي ، القميص ل

لكف القميص ما ، القميص عميو دـ؟ يأكؿ يوسؼ وال يشؽ القميصالذي الرقيؽ الحكيـ المطيؼ ىذا الذئب  ما: قاؿف
نما يبطش بو، قةالقميص بطريقة لبويخمع ، ارر  يفتح األز الأف الذئب : لعادةفا، شؽ ثاره آفتكوف ، ويمزؽ قميصو، وا 

ـ بيذه القرينة التي  -عميو الصالة والسالـ-فيعقوب ، واضحة عمى القميص عادة ما يكوف فييا مثؿ ىذا عرؼ كذبي
  .الوصؼ

ـ يقبؿ قولو في الرد لحظ  ف مف قبض العي، وىي: "وذكر قاعدة أخرى : لةأمسه ىذ ،"بؿمالكو قُ  ظ  ف قبضو لحوا  ، نفسو ل
 ؟ىؿ نصدقو فيما يقوؿ أو ال

لحظ ، ىنا خص فييا ما كاف "إال ما خالؼ الحس والعادة ألمناءا قوؿ ؿبقي" :التي ىي قبمياالتي فييا تفصيؿ عف ه ىذ
مف : "فيو يقوؿ، ينتفع بيالأخذىا مف أجؿ حظ نفسو ، نفسو حظ  لالمستعير ، اإلعارة :نفسو، ما كاف لحظ نفسو مثؿ

 ؟"قولو في الرد لـ يقبؿ: "معنى ، ما"بؿمالكو قُ  ظقولو في الرد، فإف قبضو لح لحظ نفسو لـ يقبؿ قبض العيف
 .عميؾ ياعتُ رجّ : يعني

 أنت، : رجعتيا عميؾقاؿ؟ عطني الوديعة التي أعطيتؾ إياىاأ يا فالفلو:  وقاؿ وديعة وجاء اإنسانً  أعطىإنساف 
فمف الذي يقبؿ قولو ، ياىاإعطيتؾ أ: بؿ يقوؿ ،ياىاإما أعطيتني : اؿق ،ياىاإؾ في البيت وأعطيتؾ ئتأنا ج، نسيت
 ؟ىنا

 ؾألنو قبميا لحظ؛ يقبؿ قولو، "في الرد"ىذا معنى ، يعني أنو ردىا عميؾ، يقبؿ قولو في الرد عنده األميف الذي أودعت
 .فيقبؿ قولو في الرد، وال مصمحة لو فييا، لمصمحتؾ أنت، أنت

ـ جئت وقمت ، ئة ألؼام اإنسانً أقرضَت ، األصؿ أنو ما أعادىا، ال يقبؿ قولو في الرد: يقوؿف نفسوحظ لأما إذا كاف  ث
 فيقبؿ ،عطيتنيأما قوؿ: ت ،أنا وفيت لؾ بيذا الديف وقضيتو، أنا أرجعتو إليؾ، أنا أعدت لؾ الماؿ: قاؿ ،السدادلو: 

  ؟ لماذا، صال يقبؿ قوؿ ىذا الشخ؟ ف ىنا عمى القاعدة األخيرةقوؿ مَ 
ـ يرجع بو، "بقاء عمى األصؿاال: "بناًء عمى قاعدة أخرى سبقت وىي اليقيف ال "ػف، بالشؾ ال ينتقؿ مف اليقيفف، فيو ل

 ؟رجع  بو أو ما رجعىؿ فينا وقع الشؾ ، فيو أخذه يقيناً ، "يزوؿ بالشؾ
ذا و  ، ، أنا مني الماؿ وأنت منؾ العمؿبيذا الماؿ أنتجر أنا و نتّ : عطاه وقاؿأ ،المضاربة :مثؿ كاف قبضو لمصمحتيماا 
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ـ بعد عت لؾ رأس ورجّ ، نتيتاأنا أعرؼ أنيا ، نعـ: قاؿ ،نحف نريد أف نفض، نتيت مدة المضاربةا: جاء وقاؿذلؾ  ث
  ؟ فنقبؿ قوؿ مف ىنا ،رأس الماؿت عما رجّ : قاؿ ،الماؿ

نما ينظر فيو، المعير أو المستعيرحظ لما كاف  أف ذلؾ ال يفرؽ فيو بيف: -واهلل أعمـ-األقرب  فإف كاف قاؿ ذلؾ ، وا 
 بعض ضربتوقد "؟ اليقيف ال يزوؿ بالشؾ: "لكف متى نعمؿ بقاعدة، فاألميف يقبؿ قولو، ألنو مؤتمف؛ بؿمع يمينو قُ 

أنا مثمؾ : أو قاؿ، رجعت ليما أ: صاحب الماؿ فقاؿ ،رجعت لؾأرجعت لؾ أو ما أما أدري أنا : لو قاؿ ليذا: األمثمة
 ؟ فينا ماذا نقوؿ لو ،أو العارية التي استعرتيا ،قترضتواما أرجعت لي المبمغ الذي ال أدري ىؿ أرجعت لي أو 

قترضت ا، األصؿ أنؾ ما أرجعتو، فو بيقيف فال ينتقؿ منو إال بيقيفأنت استعرتاليقيف ، اليقيف ال يزوؿ بالشؾ: نقوؿ لو
 ؟ ال أوعتو ت ىؿ أرجكوشكمني ىذا يقينًا 

 .ترجعولـ  األصؿ أنؾ
 .ونسيت أخرجتيا أو ما أخرجتيا، ختمطت مع مالياو ، زكاة هىذ: ئة وقاؿاإنساف أعطاني خمسم: تقوؿ
 ؟ لـ تخرجيا وأخرجتيا أ أنؾ األصؿ ما ىو؟: نقوؿ

 ".اليقيف ال يزوؿ بالشؾ"ألف ؛ فيمزمؾ إخراجيا، لـ تخرجيا
قبؿ ف الذي يُ م، أو لمصمحة مشتركة بينيما، خذأو لمصمحة اآل، ما أف يكوف لمصمحة صاحب الماؿإالقبض  ففإذ

 ؟ لؾ ياعتأنا رجّ : يقوؿ قولو في العيب والرد
 ؟ما معنى العيب، والرد ألنو أميف، واألميف يقبؿ قولو في العيب ؛قولو مطمقاً إال في مثؿ حاؿ الشؾاألقرب أنو يقبؿ 

، موقؼ رسمي طبيعيفي  ةواقفت كان: الصدمة في السيارة؟ قاؿه ىذ، مف أيف فيقبؿ قولو، لو أنو أصابيا عيب عنده
ـ يقبؿ قولو،  ،؟يقبؿ قولو، وجدتيا مصدومةأتيت ، وال أي شيء، وال خطر، وقوؼالممنوع  وؼ في مكافوقال كافما  نع
ما حصؿ و ، ىذا و مثؿفيال يعيد  أنا في البيت في مكاف، السيارة وأنا عند الباب في البيتكسرت ، أميف فيقبؿ قولو ىذا

  .يضمف في ىذه الحالة فال، مقبوؿ ىذا القوؿ ألنو أميف: فنقوؿ، تفريطمني أي 
 ِتهْ أوجبْت لشرع وهي التي قد*** مع عمتْه  وكل  ُحكٍم دائرٌ 

وىذه  ،منيا بالقواعد بالضوابط أشبوفيذه  ،"الحكـ يدور مع عمتو وجودًا وعدماً " :خراآل وذكرىا في كتاب القاعدةه ىذ
 .جماليةاإل تتعمؽ باألدلة ألنيا؛ قاعدة أصولية وليست قاعدة فقيية قاعدةال
 .باب العمة مف كتاب القياسب تتعمؽه ىذ، لقياسجماع واالكتاب والسنة واإل: جماالً إدالئؿ الفقو ىي  جماليةاألدلة اإلو 
 الوصؼ الظاىر" :العمة ىي: فنقوؿ يابفيا بما يقر يمكف أف نعر   القياس في لمقصود بالعمة" االحكـ يدور مع عمتو"

؛ يوال أحب أف أدخؿ ف شرح ىذه القضية طبعاً  ،"الوصؼ الظاىر المنضبط، ""المنضبط الذي مف أجمو شرع الحكـ
نحوؿ ىذا الدرس المبسط  ال نريد أفو ، باب العمة مف القياسىو و ، وأصعب شيء في أصوؿ الفقودؽ في أ ألنو سيدخمنا

 .بإذف اهلل عز وجؿ-بشكؿ ال يخفى توضحيا لؾ  يتالبعض األمثمة مف خالؿ ذكر العمة  لكف تدرؾ، خرآ ءإلى شي
حيث " فمنضبط، "وصؼ ظاىر سكار في الخمراإل :مثؿ، "الحكـ الوصؼ الظاىر المنضبط الذي مف أجمو شرع"

 .نتفى التحريـانتفى اإلسكار اوجد اإلسكار وجد التحريـ ، 
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" لماذا حرمت حكـمف أجمو شرع ال"، (ٖ)((سكر كثيره فقميمو حراـأما ))، (ٕ)((خمركؿ مسكر ))" مف أجمو شرع الحكـ"
مف أجمو  وصؼ ظاىر منضبط اإلسكارف، عقوؿ الناس حـر اهلل عمييـ الخمرلا حفظً ، فألنيا تذىب بالعقوؿ؟ الخمر

 .شرع الحكـ
 ؟ىؿ العمة ىي الحكمة

 .والسبب العمة والحكمةح يوض مثاؿوىذا ، فرؽ بيف العمة والحكمة ىناؾ ،الحكمةالعمة ليست ىي 
 .وبعضيـ يفرؽ بينيما، العمة: بعض أىؿ العمـ يطمقو بمعنىالسبب 
 .عتبارفيدخؿ فييا السبب بيذا اال، لموانعا نتفت منيااو ، ت الشروطفما استو  مة التامة ىيأف الع: والواقع

 .نتفى المانعاو  معوي وجد الشرط بمعنى الذ، السبب التاـببعض أىؿ العمـ عنيا  عبروي
 .يجوز فيو القصر والفطر في الصوـر السفف: الفرؽ بيف السبب والعمة والحكمة يوضح مثاؿ ىذاو 

 ؟في الفطر وفي قصر الصالة ما الحكمة: أقوؿ
 .الحكمة ىي التخفيؼ عمى المكمفيف

 ؟ي العمة التي مف أجميا شرع القصرما ى
 .المشقة

 ؟القصر ىو السبب الذي مف أجمو جازما 
 .السفر

 .والتخفيؼ ىو الحكمة، والمشقة عمة، السفر سببف
 اجد   االسفر قد يكوف مريحً فالعمة ىي المشقة : فإذا قمنا، فيو مشقة ال يكوف قدطيب السفر : ويقوؿ قد ينبري واحدو 

 ؟وبالطائرة وال فيو أي مشقة
نما يذكر، والشارع ما يدخؿ في ىذه التفاصيؿ، نة لممشقةظالسفر مفيذا ة، نظالشارع يربط ذلؾ بالم: نقوؿف أدلة  وا 

ذا كا، بو مشقة جاز القصر يمحقؾ إذا كاف، التدقيقاته عامة دوف الخوض في مثؿ ىذ ف ال يمحقؾ مشقة لـ يجز وا 
حتى  و معتدلةأة و غير محتممأة ني مشقة؟ ىؿ ىي مشقة محتممتني مشقة أو ما لحقتلحق: اسثـ يبدأ الن، القصر

 ؟ ما أقصر وأأقصر الصالة 
 .مف كاف مسافرًا فميقصر، فالمشقة نةظالسفر م، خالص

ـ مف األسدآامرأة إذا ر ه ىذ: إنسافيقوؿ حرـ اهلل، ما يوالوقوع ف، لريبةانة ظالخموة بالمرأة األجنبية م ، ىا الرجاؿ فروا فرارى
 ؟يا أو ما يجوزبخموة ، يجوز ال يريدونيا وال يطمعوف فيياال

                                                           

(، ومسمـ، كتاب األشربة، باب بياف أف كؿ ٕٕٗبرقـ )أخرجو البخاري، كتاب الوضوء، باب ال يجوز الوضوء بالنبيذ وال المسكر،  -ٕ
 (، والمفظ لمسمـ.ٕٔٓٓمسكر خمر، برقـ 

(، والترمذي، كتاب األشربة، باب ما جاء ما أسكر كثيره ٖٔٛٙأخرجو أبو داود، كتاب األشربة، باب النيي عف المسكر، برقـ ) -3
(، وابف ماجو، كتاب األشربة، ٚٓٙ٘ريـ كؿ شراب أسكر كثيره، برقـ )(، والنسائي، كتاب األشربة، باب تح٘ٙٛٔفقميمو حراـ، برقـ )

 (.ٖٓ٘٘(، وصححو األلباني في صحيح الجامع، برقـ )ٖٜٖٖباب ما أسكر كثيره، فقميمو حراـ، برقـ )
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 .ما يجوز: نقوؿ
 يريدىا.ما أحد : يقوؿ

 ؟يجوز الخموة ومصافحتياىؿ بيرة ىرمة أو امرأة شمطاء ك
 ال.

  ؟ىذا ما فيو، العمة وقوع كذاتقولوف:  ،؟ما أحد يتوؽ إلييا
ال يخموف رجؿ بامرأة إال كاف ثالثيما )) ال،، بأس إف كانت كذا فال: فما يفرؽ، ةنظالمبلشارع يربط : انقوؿ

 أبداً ه ىذأنا : حتى ال يأتي إنساف ويقوؿ، ويكفي ىذا ،، وال تصافح امرأة أجنبيةبامرأة خالص ما تخمو، (4)((الشيطاف
بامرأة إال كاف الشيطاف  ما خال رجؿ))! مثؿ أختي، سميـ تماماً  ،شيء ا قمبي أصاًل ما فيوأن: يقوؿإلييا،  ؽو تأما 

  . وىكذا، (٘)((ثالثيما
الوجودي  الدوراف: ويسمونو، بالطرد والعكس: فو وىذا الذي يسميو األصولي ،وجودًا وعدماً لحكـ يدور مع عمتو اف

ستخراج العمة في باب اوىو أحد طرؽ ، نتفى الحكـانتفت العمة احيث ، حيث وجدت العمة وجد الحكـ، والعدمي
 .القياس

بعض الجيمة "، و مةالعادة محك  : "قاعدةمثؿ ، وكذلؾ بعض القواعد التي سبقت، القاعدة ليا تعمؽ بقواعد أخرىه ىذو 
ـ يتغير بتغير الزمافإ: يقوؿ خالؽ لو أو بعض مف ال ، ىو مبطؿو ويقوليا إنساف ، إنساف وىو محؽ يقولياىذه ، ف الحك

ـ تتغير "، بعض الكتابات في الصحؼفي نيا و ءتقر  لربما، سسواء كاف جاىالً أو قاصداً إفساد الديف عمى النا األحكا
 ؟يريد أف يقوؿ" ماذا زمافبتغير ال
ـ ال إشكاؿ فيوسفر ف إ: ويريد أف يقوؿ مثالً ، ف الحجاب ال يصمح ليذا العصرإ: يقوؿ مثالً يريد أف  ، المرأة بال محر

نجازاتفيو المرأة  حققتالذي  لة القوامة عمى المرأة ال تتناسب مع ىذا العصرأف مسا  و   .فيي مثؿ الرجؿ، نجاحات وا 
لى أعمى ما يمكف ممرأة نصؼ المثيراث ىذا األمر ال يتناسب مع ىذا العصر الذي وصؿ فيو اإلنساف إلف إ: ويقوؿ

 .باطؿ يد بوكممة حؽ أر ه يذف، فيضرب عمى ىذا الوتر، فيذا يريد أف يصؿ إلى ىذا، مف حقوؽ اإلنساف
، ىذا صحيح، بنيت عمى العرؼحيث األحكاـ التي مف ، بتغير الزماف مف حيث زواؿ العمؿ ال ينكر تغير األحكاـ
نما التي ترتبط ، المحسومة حكاـ المنصوصة في الكتاب والسنة، وليست األالزماف والمكاف فإف ذلؾ يتغير بتغير وا 

منصوصًا في  مما ليس وما أشبو ذلؾ، عمؽ بالتشبو، التي ترتبط بقضايا تت"سد الذرائع"التي ترتبط بقاعدة ، بالعرؼ
والذىبي ال  سالـ ابف تيميةفي وقت شيخ اإله لبس اآلف العمامة الزرقاء ىذ :ثؿم، ذا معناىاى، الكتاب وال في السنة
ـ ابف تيمية والذىبيفي وقت شيخ اإلالزرقاء يجوز لبس العمامة  ، اليمبسيا إال النصارى ، ف باب التشبوألنيا م؛ سال

                                                           

 في والنسائي ،(ٕ٘ٙٔ) برقـ الجماعة، لزـو في جاء ما باب ،-وسمـ عميو اهلل صمى- اهلل رسوؿ عف الفتف أبواب الترمذي، أخرجو -ٗ
 .(ٕٚٗ٘) برقـ الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،(ٜٜٚٔ) برقـ الكبرى، السنف

 المجمع في الييثمي وذكره ،(ٖٓٛٚ) برقـ ،...((بينيما الشيطاف دخؿ إال وامرأة رجؿ خال ما)): بمفظ الكبير في الطبراني أخرجو - ٘
 الضعيفة، السمسمة في األلباني وضعفو ،"توثيؽ وفيو ا،جد   ضعيؼ وىو األلياني، يزيد بف عمي وفيو الطبراني، رواه: "وقاؿ ،(ٚٔٚٚ) برقـ
 (.ٙ٘ٓٙ) برقـ



9 

 

 .والزماف لتغير الحاؿ، الحكـ تغير ءعمامة زرقا بس واحدلكف في وقتنا ىذا لو ل
كالـ وىذا ال، المراد بو كذافطمؽ أعندىـ أف الشيء الفالني إذا والعرؼ ادة في وقت مف األوقات الع" مةالعادة محك  "

 ."مةالعادة محك  " :تغير فييا العرؼالتي كثير مف األشياء  تغير اآلف مثمما نقوؿ في
، ف ىذا الشيء ذريعة إلى منكر معيفمف األوقات يكو في وقت ، وما أشبو ذلؾ، وسد الذرائع، كذا مثؿ قضايا العمؿوى

 في مكاف آخر ال يكوف ذريعة إليو.، خر ال يكوف ذريعة إليوآفي وقت 
 ؟ أة لمسيارة مثاًل ماذا يقاؿ فيياقيادة المر : امسائؿ كثيرة جد  و ىذا يدخؿ تحتو 

يريدوف  ألف ىؤالء ال؛ منو ألجؿ الذريعةولكف نمنع  ىذا جائز مف حيث األصؿ: وال نقوؿ، حراـ ال يجوز: نقوؿ ىنا
ال ، و والحجاب منتيؾ أصالً تماماً  امختمفً خر يكوف الوضع فيو آقد ال نقوؿ ىذا في بمد لكف ، حراـ، نقوؿ: أف يفيموا
، مثؿ سيارات المطاعـ، ايرة جد  ة صغقحافالت ممتص فيف إال كبال ير ء أفراد مف النسا ،فئة قميمةعند ب إال يوجد حجا
ما عندي ؟ الطريقةه بيذو أركب أ ءعندي سيارة أذىب بيا وأجييكوف أ: فتقوؿ المرأة، ممتصقيفو ، متقابميف، يركبونيا

  وسيمة أخرى؟ 
ال ، ال، حراـ: ، نقوؿلسائؽ، إذا كانت القضية اخرهآإلى "، رتكاب أخؼ الضرريفا: "لةأفينا نأتي ألشياء أخرى مس

ـ : "لةأفمس، يجوز ينا ف، أجؿ أف يصموا إلى إفساد المجتمع تالعب فييا بعض الناس مف"، يبتغير الزمافتغير األحكا
 ".تغير األحكاـ بتغير الزماف"أف نعرؼ ما المراد بقاعدة و ينبغي أف نفرؽ 
 .ليست مف قواعد الفقوالتي و ، ةاألصولي القاعدة ىذهمف الكالـ عمى  يكفي ىذا القدر

 والنكاح والمقاصدِ في البيع ***  لمعاقدِ  شرط الزمٌ  وكل  
 اأو عكسه فباطالٌت فاعمم***  إال شروطًا َحّممْت ُمحرَّما

نص : "يقولوفأو "، طشترِ نص المُ "الشرط  فأ، بعض الناس يعبر عنيا بالـز لمعاقد الشرط" لمعاقد الزـٌ  شرطٍ  وكؿ  "
 .ي في الضوابط والشروط التي ذكرىايعن" كنص الشارع -مثالً -الواقؼ 

شرطاً أحؿ حرامًا  إال المسمموف عمى شروطيـ)): يقوؿ -صمى اهلل عميو وسمـ-النبي ، الشروط الزمةأف : فالمقصود
 .(ٙ)((أو حـر حالالً 

لؾ ما ، فيذا ال إشكاؿ فيو، (ٚ)"د الشروطمقاطع الحقوؽ عن": أنو قاؿ -رضي اهلل تعالى عنو-وجاء عف عمر 
 .شترطتا

 والنكاح والمقاصدِ في البيع ***  لمعاقدِ  شرط الزمٌ  وكل  
 اأو عكسه فباطالٌت فاعمم***  إال شروطًا َحّممْت ُمحرَّما

                                                           

صمى اهلل عميو -الترمذي، كتاب أبواب األحكاـ عف رسوؿ اهلل و  ،(ٜٖٗ٘) برقـ الصمح، في باب األقضية، كتاب داود، أبو أخرجو -6
 ،(ٖٓ) برقـ الكبير، في والطبراني، (ٕٖ٘ٔفي الصمح بيف الناس، برقـ ) -صمى اهلل عميو وسمـ-، باب ما ذكر عف رسوؿ اهلل -وسمـ

 (.ٕٖٙٛ) برقـ الجامع، صحيح في األلباني وصححو
 برقـ الكبرى، السنف في البييقي وأخرجو، (ٕٓ/ٚكتاب الشروط، باب الشروط في النكاح: ) ذكره البخاري في صحيحو معمقًا في -7
 (.ٜٔٛٔ) برقـ الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،(ٖٕٕٔٓ) برقـ المصنؼ، في شيبة أبي وابف ،(ٖٛٗٗٔ)
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نظرنا إلييا مف جية مصمحة  الشروط ىذه إذا، الشروط أنواع، وليست عمى وتيرة واحدة، حداً افالشروط ليست نوعاً و 
 :ثالثة األقساـ جممةً ه ىذ: فنقوؿ أقساـ نستطيع أف نقسميا إلىف، راؼ الداخمة فيوأو مصمحة األط، العقد

 : وىو ثالثة أنواع، اف لمصمحة العقدما كالقسـ األوؿ: 
 .ال مصمحة فيو ألحدىما ماالنوع األوؿ: 
 .ما كاف فيو مصمحة ليماالنوع الثاني: 

  .ما كاف فيو مصمحة ألحدىما: ثالنوع الثال
 .ي مقتضاهأي أنو يقو  ، ىذا معنى مصمحة العقد

 .يفالشرط فيو مصمحة لممتعاقدَ ما كاف : الثانيقسـ ال
 .: ما كاف فيو مصمحة ألحدىماالقسـ الثالث

لكف ، تطبيقاتاألمثمة والفي ختمؼ قد نفاآلف لو أردنا أف نطبؽ ، محرماً  لـ يكف ىذا الشرط ز ماجميعًا تجو ه فيذ
ـ بطريقة أخرى، التوضيح فقطىو المقصود   مثؿ، فيو ليما مصمحةمصمحة العقد وال يقوي : ، فنقوؿ مثالً ولؾ أف تقس

، في البيع أو في اإلجارةء شي ىؿ زادلكف د، ىذا لمصمحة العق، العقد نريده بحضور الشيود مثالً  ىذا: لو قاؿ مثالً 
 .شيء؟ ال رجع إلى جيبو، أو غير ذلؾ

 .في ىذافال إشكاؿ ، ة العقدلتقوي، العقد فيذا لمصمحة، يكوف مكتوبًا بورقة رسميةأف أريد ىذا العقد : لو قاؿ
وقد ال ، ف لـ يشترطوا  ف ىذا الشرط أصاًل متحققًا و قد يكو  :ال نفع فيو أو ماا، أو ألحدىم، فييا نفع ليماه التي ىذ

ألف الشرط عمى خالؼ ؛ التقابض، ىذا شرط أصاًل تحصيؿ حاصؿأف يحصؿ : بينيماكاف الشرط  لو أنو، يكوف
ال ، ستثناءً ايعني صؿ، ىذا األ، مقتضى العقد ي تعطين، بشرط أف نتقابضقاؿ لو: ، فال إشكاؿ ويؤكده كاف يقويو إذاوا 

، وىذا يأخذ الثمف، يأخذ السمعة فينتفع بياد، ىذا العق وىو يقوي، ليذا ومصمحة ليذامصمحة ، سمعة وأسممؾ الثمفال
 .فالمصمحة عائدة لمطرفيف

 لكف عمى أف تضع عندي رىناً حتى تسمـ، ياهإأنا أبيعؾ ، نعـ: لو قاؿ لود، حة ألحدىما وىو يقوي مقتضى العقمصم
خذ سيارتي ، ة ألؼئاا قيمتو مني بينذلاوالبيع ، ئة ألؼاوى ماسيارتي تسه ىذ، عطيؾ الرىفأال إشكاؿ : فقاؿ، الثمف

 .أو نحو ىذا، أو تبيعيا، أو فيي لؾا، تتصرؼ فييفإذا ما وفيتؾ خالؿ المدة الفالنية 
 .حتى البيع يتحقؽ، يقوي مقتضى العقدوىو ، البائع أف ىذا الشرط لمصمحة: فالحاصؿ

ـ الثاني أعطيؾ ، اآلف ال أنقدؾ الثمفأبعني ىذا عمى : لو أنو قاؿ مثؿ، يف مما يعود نفعو ليماة المتعاقدَ لمصمح: القس
، لمطرفيففيو مصمحة  فيذا، أو نحو ىذا، أو أعطيؾ شيكات مصدقة مؤجمة مثالً ، وأعطيؾ ضماناً وىو رىف، بعد سنة

ألنيا ؛ ولربما بثمف أكثر مف ثمف النقد، وذاؾ باع سمعتو، نتفع بيااو ، أخذ السمعةممشتري؛ فيو مصمحة ل تأجيؿ الثمفف
بشرط مثاًل : أو قاؿ لو، فيذا ال إشكاؿ فيو، نحو ىذا، أو عميو أف يعطيو شيكات مصدقة مثالً شترط او ، عة باألجؿامب
؛ ألصؿ بحسب العممة المتعارؼ عمييالو لـ يشترط ىذا فا، ؼ دوالرآالأبيعؾ إياىا بعشرة ، ف تكوف القيمة بالدوالرأ

عشرة  أنا أقصد ،ال يا أخي: قاؿ، لاير؟ ماذاالؼ آعشرة ، الؼآبعشرة  األرضأنا بعتؾ يقوؿ: ، "مةالعادة محك  "ألف 
ة ىي محسوبلو:  يقوؿ، فما يقبؿ قولو ،وسبعيفثالثة وخمس في  يضربياأف حتاج ي؟ ما يقبؿو أيقبؿ قولو ، الؼ دوالرآ
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  ."مةالعادة محك  "ألف ؛ باللاير
فينا يقبؿ ، شرط أف توصمو إلى المكاف الفالنيأنا أشتري منؾ ىذا الشيء بلو اآلف: قاؿ لو ، مثؿ أو لمصمحة أحدىما

 .ىذا الشرطفيقبؿ ، منؾ ىذا المحف بشرط تقطيعو مثالً أنا أشتري : يقوؿ، ىذا
ـ بحسب شروطيـف، أف أدفع األجرة مقسطة في كؿ شير عمى ىذه الدار جرؾؤ أ: يقوؿ، لمصمحة أحد المتعاقديف ، ي

ـ  ، أو يدفعوف في قسطيف، خر شيءآأو يدفعوف في ، شرط يرجع لمعرؼ، العرؼ أف يدفع الناس مقدماً  ىناؾيكف إف ل
 ".ةمالعادة محك  "، لمعرؼ يرجع، كؿ ستة شيور

 ،عمى أال يكوف ذلؾ نقداً  أنا أشترييا منؾ: لوالثاني قاؿ و ، أنا أبيعؾ ىذه الدار: أحد المتعاقديف لو أنو قاؿ مصمحةل
 .ىذا ال إشكاؿ فيوفما الحكـ؟،  كذاقدرىا أف يكوف خالؿ أقساط 

الشرط صحيح عائد فيذا ، فأنتقؿ إلييا مثالً ، أسكنيا سنة مف أجؿ أف تنتيي داريأبيعؾ ىذه الدار بشرط أف : لو قاؿ
 .أمثمة كثيرةفي  وقؿ مثؿ ذلؾ، يفألحد المتعاقدَ 

 .محة أحد المتعاقديف ال إشكاؿ فيوأف الشرط لمص: فالحاصؿ
ذا جمع أكثر مف شرطو   ؟ منع منوفيؿ ىذا يُ ، ا 

فقاؿ ، الدارأنا أبيعؾ ىذه : جمع بيف عقديف، لو قاؿ لواليعني ، (ٛ)بيع وشرطنيى عف  -صمى اهلل عميو وسمـ-النبي 
وىكذا في أمثمة ، فيذا بيع وشرط، ثـ تؤجرىا لفالف بعدي، بشرط أف أسكنيا سنة: قاؿ البائع، أنا أشترييا منؾ: لو

 .ثير مف أىؿ العمـ منع منو لمحديثك فالجمع بيف بيع وشرط، كثيرة
، خرآفيموا منو فيمًا ، حداالجمع بيف عقديف في وقت و  (ٜ)"نيى عف بيعتيف في بيعة"، خرآفيمًا  وبعضيـ فيـ منو

 -ىاإيا عنييتب- وأشترييا منؾ، أقساط في سنة، ئة مؤجمةاأنا أبيعؾ ىذه الساعة بملو: يقوؿ ، وىي الحيمة عمى الربا
شترى اباعو و بيعة، في يف بيعتيف جمع ب، ةينلة العِ أمس: تسمىه يذ، فالحيمة عمى الربافي ف و ثؿ ما يسو م، ثمانيف نقداً ب

 .يصحيذا ال ف، منو
نوع يبطؿ معو الشرط : وىو نوعاف، يذا الشرط باطؿ، ف"شرطًا أحؿ حرامًا أو حـر حالالً  الشروط صحيحة إال" فإذ

 .فقط ونوع يبطؿ معو الشرط ،والعقد
ىذه السمعة عمى أف ال تتصرؼ أبيعؾ : مثؿ لو أنو قاؿ، ما ينافي مقتضى العقد أصالً ، بطؿ العقد والشرطيُ فالذي 
ىذه  جرؾؤ أ: ، يقوؿممؾ منافعيايممكيا و وي، نتفع بياييشترييا ل، ألنو ىذا ينافي مقتضى العقد، البيع يصحفال ، فييا

 .ألنو ينافي مقتضى العقد؛ فيذا يبطؿ معو الشرط، ال تنتفع بياأالدار عمى 
                                                           

 المسمميف كتب مف شيء في ليس باطؿ حديث ىذا: "تيمية ابف اإلسالـ شيخ قاؿ ،(ٖٔٙٗ) برقـ األوسط، في الطبراني أخرجو - 8
نما  ،"اجد   ضعيؼ: "وقاؿ الضعيفة األحاديث سمسمة في األلباني وضعفو ،(ٖٙ/ ٛٔ) الفتاوى مجموع في ،"منقطعة حكاية في يروى وا 
 (.ٜٔٗ) برقـ

، باب ما جاء في النيي عف بيعتيف في بيعة، برقـ -صمى اهلل عميو وسمـ-أخرجو الترمذي، كتاب أبواب البيوع عف رسوؿ اهلل  -9
ا، وبمائتي درىـ نسيئة، برقـ درىـ نقدً  بيعتيف في بيعة، وىو أف يقوؿ: أبيعؾ ىذه السمعة بمائةباب (، والنسائي، كتاب البيوع، ٖٕٔٔ)
 (.ٕٛٙٛ(، وصححو األلباني في مشكاة المصابيح، برقـ )ٕٖٙٗ)
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صمى -النبي ، ((الوالء لمف أعتؽ))مثؿ ، فيي ال تنافي مقتضى العقد، ويبطؿ الشرط، وىناؾ شروط يصح معيا العقد
إذا أعتقتيا أف يكوف  -رضي اهلل عنيا-رطوا عمى عائشة تشا -أسيادىا- أىؿ الجارية في قصة بريرة -اهلل عميو وسمـ

ىذه الجارية عمى أف  منو شترىافإذا ، (ٓٔ)((الوالء لمف أعتؽ)): يقوؿ -صمى اهلل عميو وسمـ-والنبي ، الوالء ليـ
، أعتؽ ألف الوالء لمف ؛شتراط ال يقبؿىذا اال، ال: نقوؿ لو؟ يقولو البائع، أف يكوف الوالء لي شترطأأنا : لوفقاؿ ، يعتقيا

ذا ، اهلل إف شاء اخيرً : لويقوؿ ، شترييا منوي، قبؿىذا الشرط ما يُ لو: وال يشترط أف يقوؿ  ال و: راىا منو يقوؿ لتشاوا 
 .شأف لؾ بذلؾ

أو أف تكمؿ في عمميا ىذا ، أو أف تكمؿ تعميميا، ىذا البمدمف يو أف ال يسافر بيا شترطت عماف، رجؿ تزوج امرأة
 فيذا الشرط ىؿ ينافي مقتضي العقد؟ ، أو نحو ىذا، مدرسة

 .ال
 . ؟ليس كذلؾأ ،فيو مصمحة ألحد الطرفيف

 .ا الشرطأف يوفي بيذ فيجب عميو
 ف ال يتزوج عمييا يصح أو ما يصح؟أشترطت الو 

ـ؟ ال حر  : نقوؿ ،(ٔٔ)((ـ حالالً حرامًا أو حرّ  حؿأشرطًا المسمموف عمى شروطيـ إال )) :فيوال ينا، و أنو يصح األقرب
 .والناس عمى شروطيـ، فيذا شرط، ما حـر
 .مختمفة مف المعامالتأبواب في  وىكذا

ء، يا وال تجيب ذىبما ت بشرط: وتارة يبطؿ وحده دوف دوف العقد، لو أنو باع سيارة وقاؿ، فالشرط تارة يبطؿ مع العقد
 .ما أشغميا؟ فيذا ينافي مقتضى العقدماذا ل، وال تشغمياىا قودوال ت

 .العقدمقتضى فمثؿ ىذا ينافي ، تسكنيا وال تؤجرىا وال تيبياما لو:  وقاؿ الو باعو دارً 
 فال إشكاؿ، رطًا لمصمحة مف المصالح المعتبرةشترط عميو شالكف لو 

 اُحمِ من الحقوِق أو لدى التز *** َهِم الُمبُتستعَمل القرعُة عند 
 ".وتعذرت القسمة، ؽيؿ المستحِ تشرع القرعة إذا جُ : "خرالقاعدة عند المؤلؼ في كتابو اآل

، -صمى اهلل عميو وسمـ-في قصة يونس [ ٔٗٔ:الصافات]َفَساَهَم َفَكاَن ِمْن اْلُمْدَحِضيَن{ }: ستياـاال: معناىا القرعة
 .قتراعحصؿ اال :يعني "ساىـ"
في كفالتيا فوضعوا القرعة بينيـ، واألدلة  تزاحموا ،[ٗٗ:آؿ عمراف] َوَما ُكنَت َلَدْيِهْم ِإْذ ُيْمُقون َأْقاَلَمُهْم َأي ُهْم َيْكُفُل َمْرَيَم{}

كاف ، وفي حكمو بيف الناسة، خاص أشياءعمؿ بالقرعة في  -صمى اهلل عميو وسمـ-النبي ة، كثير  جواز القرعةعمى 

                                                           

(، ومسمـ، ٕٔٙ٘ا ليس في كتاب اهلل، برقـ )أخرجو البخاري، كتاب العتؽ، باب ما يجوز مف شروط المكاتب، ومف اشترط شرطً  -11
 (.ٗٓ٘ٔكتاب العتؽ، باب إنما الوالء لمف أعتؽ، برقـ )

 سبؽ تخريجو. -11
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 .(ٕٔ)وئيخرج إلى سفر أقرع بيف نسا إذا أراد أف
 .بينيـ -صمى اهلل عميو وسمـ-وتخاصموا في تركات ومواريث أقرع النبي  ناسأزدحـ اا وكذلؾ لم

أقر عتؽ ف بينيـ، -صمى اهلل عميو وسمـ-فأقرع النبي ، ويوكذلؾ الرجؿ الذي أعتؽ في مرض الموت ستة مف ممالك
 .وىكذا في أمثمة كثيرة، (ٖٔ)إلى حكـ الرؽثنيف اأربعة وأعاد 

فيو ، ساف مف المنافع الحسية والمعنويةكؿ ما يثبت لإلن ومعنى ىذا الحؽ، في حؽ مف الحقوؽ ستوى الناسافإذا 
 .حؽ لو
 .كؿ ىذه لتثبت لو فيي حؽ لو، مثؿ البيت، السيارة، الساعة، الثوب، الماؿ :الحسية

 .ختراعاال ءةختراع، برااالحؽ ، التأليؼ مثؿ حقوؽ :والمعنوية
يذا إنساف يتيـ ف، وما إلى ذلؾ، والوالية عمى اليتيـ، في النكاحعمى المرأة الوالية  :مثؿ :عتباريةوكذلؾ الحقوؽ اال
فماذا نقوؿ؟ ، أنا أريد أف أكفؿ ىذا اليتيـ: كؿ واحد يقوؿ، خروال يوجد مرجح ألحد ىؤالء عمى اآل، وتنازع فيو جماعة

 .بينيـنجعؿ قرعة 
أنا أولى بو : كؿ واحد يقوؿ، واحد كاف خيمة في الحج وصموا في وقت، ممباح أف الناس سبقوا إلى مكافوكذلؾ لو 

ـ قرعة، منؾ  .قرعةأجرينا فقط إذا ىي خيمة واحدة ، نا المشكمةمخيمة حمكثر مف مكاف يسع ألالكاف ، إذا فيجعؿ بيني
 فيو؟  فمف يقؼ، سيارة في وقت واحد إلى موقؼإذا كاف ىؤالء تسابقوا كميـ وصموا 

 .بالقرعة: فنقوؿ، ىؤالء حؽ يترجح فيو عمى صاحبولـ يكف ألحد  ما، بالقرعة: نقوؿ
، أو غير ذلؾ، فذىبوا إلى نزىة أو إلى رعي، وعشب جيد ءمكاف فيو ما، روضة ،الناس سبقوا إلى فيضة لو أف ىؤالء

  .و؟بمف األحؽ ف هيقتسمو أف  يستطيعوف ال، واحد إلى ىذا المكاف وصموا في وقتو 
  .ىؤالء يقرع بينيـ: فينا نقوؿ

 ؟فماذا نصنع، وفاز خمسة، ابقة وليس عندنا إال جائزة واحدةناس مسألو أجرينا بيف 
إذا كاف الشيء يمكف أف ، دنا أكثر مف جائزة نعطييـ جميعاً ، إذا كاف عنرعة بينيـ ونعطي الجائزة ألحدىـنجري ق

 ماذا نصنع؟، فيقسـ
كالكما ))، واحد كميـ ضربو ضربة واحدة وقتثناف في اقتمو ، (ٗٔ)((مف قتؿ قتيال لو عميو بينة فمو سمبو))، نقسمو

                                                           

 اهلل رضي- الصحابة فضائؿ كتاب ومسمـ، ،(ٕٔٔ٘) برقـ ا،سفرً  أراد إذا النساء بيف القرعة باب النكاح، كتاب البخاري، أخرجو -12
 (.ٕ٘ٗٗ) برقـ ،-عنيا تعالى اهلل رضي- عائشة فضؿ في باب ،-عنيـ تعالى

 عميو اهلل صمى- اهلل رسوؿ بيـ فدعا غيرىـ، ماؿ لو يكف لـ موتو، عند لو ممموكيف ستة أعتؽ رجال أف: "بمفظ مسمـ، أخرجو - 13
 عبد، في لو اشركً  أعتؽ مف باب األيماف، كتاب ،"اشديدً  قوال لو وقاؿ أربعة، وأرؽ اثنيف، فأعتؽ بينيـ، أقرع ثـ أثالثا، فجزأىـ ،-وسمـ
 (.ٛٙٙٔ) برقـ
 فيو، اإلماـ وحكـ يخمس أف غير مف سمبو فمو قتيال قتؿ ومف األسالب يخمس لـ مف باب الخمس، فرض كتاب البخاري، أخرجو -14
 (.ٔ٘ٚٔ) برقـ القتيؿ، سمب القاتؿ استحقاؽ باب والسير، الجياد كتاب ومسمـ، ،(ٕٖٗٔ) برقـ
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 .فنقسـ السمب بينيما، كما في الحديث، (٘ٔ)((قتمو
 .مكف قسمة ىذا الشيءي لـإذا ، نجري بينيـ قرعة: فينا نقوؿ، ال يقسـ اواحدً  ًئالو كاف السمب شي لكف
ذا بقطعة مف الماؿ جدت لقطة ناس يلو وُ  خر وليس أحدىما أسبؽ مف اآل ىاآكالىما ر ، نحو ىذا، أو الذىبأو مشوف وا 
 ؟ ماذا نقوؿ فييا، فييا فيتنازعو ، فينا أو نحوهو ما أخذىا قبؿ صاحب، مثالً ا إليي
 ."ؽ وتعذرت القسمةيؿ المستحِ جُ  ة إذاتشرع القرع: "القاعدةف، فيي لو رع بينكـ قرعة مف ظيرت لو القرعةيق: نقوؿ

 لماذا نمجأ إلى القرعة؟
القضية أشار ه مع أف ىذ، ردَ أو بطريؽ القَ ، ف يكوف ذلؾ بطريؽ الشرعإما إألف الوصوؿ إلى الحؽ ؛ لفض المنازعة

، ما أمكف الوصوؿ إليو، الحؽ لفالف: ولكف المقصود أف يكوف ذلؾ بخصوصو ،عتبرىااو ، ليياإلييا الشرع، أرشد إ
 ؟ الة ماذا نصنعففي ىذه الح

 .خالص ىو لؾ يا فالف: ونقوؿ، القرعةالقدر نجري ، جأ إلى إيصالو إليو بطريؽ القدرمن
 .رحمو اهلل-ىذا المعنى ذكره ابف القيـ 

 .ؽمتساوية أو في تعييف المستحِ التكوف القرعة في الحقوؽ  فإذ
نْ   فاسَتِمعاهما حدُ أوُفِعل  ***تساوى العمالن اجتمعا  وا 

 .الشطر الثاني مف البيت فيو إشكاؿو ، جتمعااف تساوى العمالِف ا  و : يقوؿ
أفعاليما تداخمت  جتمعت عبادتاف مف جنس واحداإذا ": خراآلو عمى القاعدة في كتاب -رحمو اهلل-المؤلؼ  نصو 
 ".اإذا كاف مقصودىما واحدً  في عنيما بفعؿ واحدكتُ او 
األمور وكاف المقصود  ، إذا تداخمت ىذهالقاعدة في التداخؿ بيف األعماؿه ىذ، بعبادة فيو شيء مف التوسع لتعبيراو 

 :وىذا نوعاف، خرنية اآل مع، نو يكفي فعؿ أحدىماأنحكـ ب ففي ىذه الحاؿ، حاد الصورةتاواحدًا مع 
 .ة نيةولو لـ يكف ثمّ اآلخر  نوع يسقط بو
 .العمؿ واحدو ، خر بالنيةأجره مع اآل فيو ويحصؿ لوما يدخؿ  وىو: والنوع الثاني

ي طمبيا الشارع لـ يطمبيا ىناؾ بعض األشياء الت، في القاعدة يحتاج إلى نظر وتأمؿ دخولو والواقع أف النوع األوؿ
ع صالة سواء كانت وقِ حتى يُ  سمي ركعتيف أو المقصود أف ال يجمىؿ المقصود أف يص، تحية المسجد :مثؿ ،لذاتيا
 مو جاء وصمىف ،-واهلل أعمـ-ىذا ىو المقصود ، ال يجمس حتى يصمي ة المسجدوجد تحيتفإف لـ ؟ أو راتبة افرضً 

سواء نوى أو ، تحية المسجد فإنيا تسقط عنو الفرض فإف تحية المسجد تسقط عنو، لو جاء وصمى الراتبة ولـ ينوِ 
 .لـ ينوِ 

ا قاـ غيره مقامو فإنو يكتفى ذإ، -لـ يكف مقصودًا لمشارع لذاتو- لذاتويكف معتبرًا مف قبؿ الشارع فالنوع األوؿ ما لـ 

                                                           

 فيو، اإلماـ وحكـ يخمس أف غير مف سمبو فمو قتيال قتؿ ومف األسالب يخمس لـ مف باب الخمس، فرض كتاب البخاري، أخرجو -15
 (.ٕ٘ٚٔ) برقـ القتيؿ، سمب القاتؿ استحقاؽ باب والسير، الجياد كتاب ومسمـ، ،(ٖٔٗٔ) برقـ
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، قارناً و ، أمفرداً  اأو جاء حاج  ، آلف جاء لمعمرة وطاؼ طواؼ العمرةلو أنو ا، (ٙٔ)((تحية البيت الطواؼ)): الطواؼ ،بو
؟ سنة، فطاؼ طواؼ القدوـ ـ طواؼ القدـو ، كاف متمتعاً معتمراً  طواؼ العمرةأو طاؼ ، بالنسبة لممفرد والقارف، ما حك

 و يكفي ىذا الطواؼ؟ أعميو أف يطوؼ تحية لمبيت؟ : ىؿ نقوؿففي ىذه الحالة 
 .يكفي ىذا الطواؼ

أنت مطالب بتحية المسجد؟ : فيؿ نقوؿ، صمى معيـ الظيرفالصالة قد أقيمت لو أنو جاء ودخؿ المسجد ووجد 
ـ يسقط أصالً ، ال: الجواب ـ غيره ، لذاتو ألنو ليس مقصوداً مف قبؿ الشارع ؛فيذا القس نما يقو وحيث ، ف وجدإمقامو وا 

 .ال يوجد ما يقـو مقامو يطالب بو
ـ الثاني ، أشواط ةسبعلو طاؼ مثالً عشرة أسابيع كؿ أسبوع ، ركعتيف بعد الطواؼالمثؿ  ما كاف مقصوداً لمشارع: القس

نما سبع ، سابيع األياـوليس المقصود باأل ـ يصمي فمو طاؼ عشرة أسابيع، اأسبوعً : ىذا يسمى ،طوفاتوا  ما وقؼ ؟ ك
 ؟كؿ أسبوع لو ركعتافأنو  ؿجأركعتاف أو يصمي عشر تسميمات مف  بينيا وجمس يصمي ىؿ يكفيو

 .ف ىذا يتداخؿ بالنيةأل؛ يكفيو ركعتاف: بعض أىؿ العمـ يقوؿ، ىذا يحتمؿ
  .كؿ واحد مف ىذه األسابيع يصمي عفبؿ : وبعضيـ يقوؿ

ال يسافر، وفي العصر أف في الظير حمؼ عمى ولده ، حنث، رواحد أكثر مف مرة قبؿ أف يكف ءلو أنو حمؼ عمى شي
ف أل ؛قطعاً عميو كفارة واحدة، فثـ سافر الولد بعدىا، ال يسافرأف ال يسافر، وفي المغرب حمؼ عميو ف أحمؼ عميو 
 .الحنث وقع

ـ فسافرالّ أحمؼ عميو ، واحد ءكؿ حمؼ وىو حمؼ عمى شي حنث بعدلو أنو  ـ  يسافر اليو خر آ، قبؿ أف يكفر جاء يو
كفيو ىنا كفارة واحدة أو أكثر؟ حمؼ عمى تؿ ى، يسافر بعد ذلؾ فسافر الأحمؼ عميو ف يسافر فسافر، الّ أفحمؼ عميو 

 ؟ وقبؿ أف يكفر، واحد أكثر مف مرة ءشي
  .تكفيو كفارة واحدة فإنوواحدًا  عميووؼ المحم ينا إذا كاف الشيءف
ـ يدخف عمأي يبتمى بالتدخيف يحمؼ الذ :مثؿو  ـ حمؼ ، كفارةيو ال يدخف ث ـ دخف، كفارةأث كفارة ىؿ تكفيو ، ال يدخف ث

 ؟يكفر ـكاف لإذا واحدة 
 .تكفيو: الجواب

وما إلى ، اـ الفالنييأكؿ الطعال أوحمؼ ، اال يزور فالنً أ، وحمؼ ال يدخفأحمؼ ، ؼ عمى أشياء متعددةلكف لو حم
 ؟كـ كفارة، فذلؾ

 .المتداخمة وىكذا في العبادات، ج كفارةخراإعف كؿ واحد يجب عميو : قوؿن
تدخؿ الصغرى ، قط عنو تكبيرة الركوعإذا جاء وكبر بالنية عنيما تس، تكبيرة الركوعو ، حراـوقؿ مثؿ ذلؾ في تكبيرة اإل

 .الكبرىفي 
، يشبو النوع األوؿ ثاني، ويشبو النوع الىذا يشبو النوع األوؿ مف وجو، خرهأ إذا فاضةطواؼ الوداع مع طواؼ اإل

                                                           

 ".أصال لو أعمـ ال(: "ٕٔٓٔ) برقـ ،(ٖٚ/ٖ) الضعيفة السمسمة في األلباني قاؿ - 16
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عني طواؼ الوداع ي، ىذا قالو بعض أىؿ العمـ، ؟كاف اال يفارؽ البيت إال بطواؼ أي  أىو ىؿ مقصود الشارع  مف جية
أو ، وداعوما نويت ال، اإلفاضةوتطوؼ مف باب طواؼ ، أياـ الحجفي بمعنى لو أنت جالس ، لذاتو اليس مقصودً 

ط السابع أنا في الشو : في الطواؼ وقاؿ لؾ ا، واجيت إنسانً بد والتقرب إلى اهلل بالطواؼمف باب التع نفالتطوؼ 
 ؟ سنسافر اآلف تسافر معنا

 ؟ؾئيجز ال ؾ أو ئىؿ يجز  ،ؼ اإلفاضة ما نويت الوداعطوافي ىذا اآلف ىو طوا لكفتقوؿ: 
ألف الحديث عاـ ؛ يكفيو، وئيجز : قاؿ، يت إال بعد طواؼال يفارؽ البأى أف طواؼ الوداع المقصود بو ىو مف نظر إل

  .(ٚٔ)الطواؼ آخر عيدىـ بالبيتأمر الناس أف يكوف  -صمى اهلل عميو وسمـ-النبي 
 ةأىؿ مكغير -حجو  فيلب بو المكمؼ و مف العمؿ الذي ط، األنساؾ، مف أنو عبادة مف الحجعمى ومف نظر إليو 

 .البد مف نية: فإنو في ىذه الحاؿ يقوؿ -ف أراد اإلقامة بيامأو مف في حكميـ م
 .و بال إشكاؿئيجز : نقوؿ، فنوى طواؼ اإلفاضة والوداع إذا وجدت النية مف البداية

 .و بال إشكاؿئيجز  أف ذلؾ: تفاؽ، لكف الراجحا محؿليس ىذا و 
، أبواب الحدود: وىي قضية مثالً ، عمى التعبير بالعبادة مف أجمياى أشرت إلى التحفظ وقؿ مثؿ ذلؾ في أبواب أخر 

 ؟فييا القاعدة فيؿ ىي مف العباداتتدخؿ ه ىذ، القصاصوك، وما في معناىا، والجنايات
قامة الح، فيي ال شؾ أنيا مف العبادة انا بيتعبد أف اهلل -عز وجؿ-أنيا مف شرع اهلل  إلى إذا نظرنا د مف أعظـ وا 
 .تبارؾ وتعالى-والقصاص أيضًا ىو مف شرع اهلل ، العبادات

ذا قصرنا العبادة عمىو   .العبارة يمكف أف تغير بعض الشيء أضيؽ فإف مفيوـ ا 
، العمماء يختمفوف لممخموؽحؽ  -القصاص- والجنايات ،-عز وجؿ-الحدود حؽ هلل ، ياتافاآلف ىذه الحدود والجن

ؿ التي األفعا، األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكرىؿ يوجد حؽ خالص هلل سواء في باب الجنايات أو الحدود أو 
ـ يتفقوا في؟ أو أف جميع الحقوؽ مشوبة -وجؿ عز-ىؿ يوجد حؽ خالص هلل ، يفعميا الناس مف المنكرات  العمماء ل

  .عمى رأي واحد ىذا
ه فيذ، إذا أسقطيا صاحب الحؽ سقطت، وؽ التي إذا أسقطيا المكمؼ سقطتىنا في ىذا الموضوع الحق المقصود

  .يذا حؽ العبد، فأو حؽ لمعبد، أو حؽ لإلنساف، ممكمؼلحؽ : نقوؿ ،؟ماذا نقوؿ فييا
الردة حؽ هلل ، بووقد ال يكوف لمعبد تعمؽ ، ط العبد مثاًل إف كاف لو تعمؽ بوال يسقط بإسقا ما -وجؿ عز-وحؽ اهلل 
فيذا اإلنساف ، ال يسقط، ىذا فيذا حؽ هلل، خرآال يتعمؽ بإنساف ، خرآ ال يتعمؽ بعبد، خر بوال عالقة لمعبد اآل، خالص

 ؟تنفعىؿ تنفع فيو التوبة أو ما  (ٛٔ)((قتموهامف بدؿ دينو ف))ػف، سالـرتد عف اإلا
 .و تاب تقبؿ منو ويرتفع عنو الحكـل

                                                           

كتاب الحج، باب وجوب طواؼ الوداع وسقوطو عف  ،(، ومسمـ٘٘ٚٔالحج، باب طواؼ الوداع، برقـ ) كتابأخرجو البخاري،  -ٚٔ
 (.ٕٖٛٔالحائض، برقـ )

 (.ٕٕٜٙالبخاري، كتاب استتابة المرتديف والمعانديف وقتاليـ، باب حكـ المرتد والمرتدة واستتابتيـ، برقـ )أخرجو  -ٛٔ
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والراجح ، عمؿ قوؿ لوطوعمؿ ، فوجب عميو القصاص مع ردتو، اً قتؿ إنسان سالـرتد عف اإلاالذي لو أف ىذا اإلنساف 
يء ىذا ش ألف؛ نص الحديثىذا ألف ؛ ايقتؿ حد  ف، جتمع ىنا حدا، ففعمؿ ىذا، أنو يقتؿ لوط ـقو عمؿ مف عمؿ في

يذا ، ف(ٜٔ)أمر بقتؿ الساحر -و وسمـيصمى اهلل عم-والنبي ، كاف يتعاطى السحرأيًضا و ، وليس تعزيراً ، حده الشارع
 أ؟ ىؿ يمكف ىذا أف يتجز يصنع بو، فماذا الفاحشةه وفعؿ ىذ ،وقاتؿ، ومرتد، يذا ساحرف، الحدوده أيضاً مف جممة ىذ

 ؟والثانية بنية كذا، األولى بنية كذا ةقتمال ،؟مرة أكثر مفيقتؿ ويتنوع  ويتعدد
، ويمكف قتمو بنية الجميعن، يقتؿ: فينا نقوؿ، صوره في إزىاؽ النفستعدد تال ، حدوا في محؿ، مة واحدةىي قتال، 

لو تنازؿ ، ورصألنو لو تنازؿ المخموؽ في بعض ال ؟ماذال، يعني ما يتعمؽ بحؽ المخموؽ، القصاص ف يقتؿ بنيةأ
  .تبت يسقط عنو القتؿ أو ما يسقط؟ أنا: قاؿ، و بقيت الردة، و المخموؽ وبقيت الردة، ردة فقط مع قصاص اآلف
 .يسقط

 .فينا يقتؿ، عالقة يعفو صاحب الحؽ أو ما يعفولو  ما، افينا يقتؿ حد   -أعزكـ اهلل-لكف لو أنو عمؿ ىذه الفاحشة 
 .وىي القتؿ، حدةوا ةصور الوحؽ المخموقيف و  -عز وجؿ-حؽ اهلل  جتمعاإذا  اىذ

 إلى السمطاف؟ القضية عفو عنو بعدما وصمتيمكف ألحد أف يىؿ ، قطع اليد وكذلؾ لو أنو سرؽ فالحكـ
 .ال: الجواب

 ؟ أنو قطع يد إنساف فماذا نصنع بو لو
 .قطع يدهت: نقوؿ

 حدة لمقصاص؟ المسرقة وو ة حداف و اليدقطع اتُ  :نقوؿفىؿ يمكف تعدد ىذا 
 .ال: الجواب

 ؟ ـطيب ماذا نقد
 .طعت يدهقُ ف، ع يدؾطَ قَ : نقوؿ، بو التشفي صدالقألف ؛ بينيما في النية، ويمكف أف يقدـ حؽ المخموؽ نجمع

 .أف يجمع بينيما بالنية: واألصؿ
 وجب عميو القتؿو ا، ألنو قذؼ فالنً  وجب عميو الجمد صات والحدود والقصإذا تعددت ىذه األعماؿ في باب الجنايا

، وىو يكفي األعظـ: نقوؿ؟ فماذا نصنع بو، ألنو تعاطى ىذه الفاحشة مثالً  عميو القتؿجب و و ، خراآلا ألنو قتؿ فالنً 
 .؟كتفى باألشد الذي فيو إزىاؽيُ ؟ مدهنجو  نعذبوأف  داعٍ ما في و ، القتؿ
ع طَ قَ  يا فالف، قتؿيأف  إلنساف قطع يد زيد فتقطع يده قبؿىذا ا: فنقوؿ، فإنيا تعتبر حقوؽ لممخموقيف ُوجدتإذا : نقوؿ
 .لممخموقيف ىذا إذا كانت الحقوؽ، ثـ يقتؿ قصاصاً ، فيجمد ثمانيف جمدةقذؼ عرضؾ ، يده قطعتيذه فيدؾ 

ذا كانتو   ؟صنعنماذا ، فوما ىو أخؼ، ما ىو أشد فيياو ، حقوؽ لمخالؽال ا 
                                                           

 في جاء ما باب ،-وسمـ عميو اهلل صمى- اهلل رسوؿ عف الحدود أبواب ،((بالسيؼ ضربة الساحر حد)): بمفظ الترمذي، أخرجو - 19
ف اإلسناد صحيح حديث ىذا: "وقاؿ ،(ٖٚٓٛ) برقـ المستدرؾ، في والحاكـ ،(ٓٙٗٔ) برقـ الساحر، حد  حديث تركا الشيخاف كاف وا 

 الضعيفة، السمسمة في األلباني وضعفو ،"ىذا ضد في جميعا شرطيما عمى صحيح شاىد ولو صحيح غريب فإنو مسمـ بف إسماعيؿ
 (.ٜٜٕٙ) برقـ الجامع، ضعيؼ وفي ،(ٙٗٗٔ) برقـ
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ذا كاف غير القتؿ فال، إزىاؽ نفسوو اًل فييكتفى باألعظـ إذا كاف قت: يقوؿالعمـ أىؿ بعض  شؾ أنو تطبؽ عميو  وا 
يجرح  اً وىكذا جرح إنسان، يجمد، زنا وىو غير محصف يجمد ىذا ، قذؼ عرضإنساف سرؽ تقطع يده، األشياءه ىذ

 .وىكذا، ال يتداخؿ ومنيا ما، منيا ما يتداخؿ، فبمثمو
 ُمَسبَّلُ مثاُله المرهوُن وال *** وكل  مشغوٍل فال ُيَشغَّلُ 

 ما معنى المشغوؿ؟ ، "ؿشغَ المشغوؿ ال يُ "و أنب يعبروف عنيا -إف شاء اهلل-القاعدة واضحة ه ىذ
ىؿ يجوز ، يي اآلف مشغولة بالرىف، فقترضتو منواالقرض الذي  د زيد فيعن الساعة رىفه ىذ، المرىوف :يعني مثؿ

 ؟ خرآأف أشغميا بعقد ؟ أف أبيعيا لي
أف يبيع ىذا لو ما يجوز ، ويرىف الصؾ اقرضً  المكتب العقاري يعطيو، آلف البيوت المرىونةامثؿ ، فيي مرىونة، ال

 ؟ما فائدة الرىف، حقوؽفتضيع ال، ؟ ألنو مرىوفماذال، البيت
إنساف أ باجثـ أف، ئة ألؼاوى ماتسالتي تو ورىف عندي سيار ا قترض مني خمسيف ألفً ا ،يارة في قرضرىف عندي س
 لي.باعيا  ،ىذا العقد، و تفاؽىذا اال: ؿلماذا؟ قا، زيد سيارة؟ سيارةأي ، واهلل أريد منؾ السيارة: ؿو قي، يطرؽ الباب

 ؟ ما فائدة الرىف فإذ
 . يعتبر ىذا البيعالف

 العمارة يصمح؟ ه ثـ بعد ذلؾ يريد أف يبيع ىذ، لأليتاـوقؼ  العمارةه ىذ: قاؿ العمارةه وكذلؾ لو أنو وقؼ ىذ
 .ال

ـ لي: ويقوؿة، الخيري الجمعيات ىحدإ عطيياأف ي ـ أصالً س مجالي نما ، األيتا ـ طبوا  : ؿو ق، يعة الكتب والتعميـامجالي
 .خذوىا
 ".ؿشغَ المشغوؿ ال يُ "عمارة أخرى،  أوِجدْ ، "ؿشغَ المشغوؿ ال يُ "، ال: نقوؿ

 .وىكذ في الكثير مف األشياء
أو في غير ، أو في طباعة كتب، تضعو في كفالة أيتاـأف  يجوز فال، فطار صائـإلتبرع ىذا ا، بنية المتبرعت رعاتبال

، ىذا الوجوفي ىذا الماؿ صرؼ ، "المشغوؿ ال يشغؿ" ،تصرؼىذا التتصرؼ فييا  يجوز لؾ أف ال، يصمح ال، ذلؾ
 .الحؽ تعمؽ بوف

 اتفاؽ، وغيرىا، س في الصنائع واألعماؿتقع بيف النا ، العقود التي"المشغوؿ ال يشغؿ، "وىكذا في كثير مف األمثمة
لثامنة صباحًا إلى الرابعة العمؿ مف الساعة ا: قاؿ ليـ، فيفظمع مو ، ماؿعمعيـ عمى  تفؽ، اراجئاست، جارةإعمى 
خريف آف مع أطراؼ و تفقي ذلؾ يتفقوف معو وبعد، خر في ىذا الوقتآ ال يجوز ليـ أف يدخموا في عمؿ فينا، عصراً 

  .يوترالكمبفي  اجيدً  وما تأخذ مني، أنا أسوييا لو عمى الطريؽ: يقوؿ،  يجوزاليذا ف، عمى أشياء أخرى في ىذا الوقت
 .ما يجوز، ال

، قدر ىذا األسبوع األجرة الفالنيةويعطيؾ عمى ، ا األسبوع تنجز لو العمؿ الفالنيتفؽ معؾ في مدة زمنية أف ىذاإنساف 
تفاؽ بحسب ما بينكـ مف اال، تتفرغ ليذا العمؿ، أخرى  تدخؿ في عقودال، زاحـ ىذا العمؿيفما تدخؿ في أي عمؿ 

 .وطشر وال
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مراجعة ، طباعةة راجع، ماتأليفً ، مراجعة، ، تصحيح كتبتصحيح طباعةأريد  ا: أنقاؿ، ر بالساعةاجئستاال وكذلؾ
، ىذا ال يجوز، خرآتفؽ مع ي، اعة يدخؿ في شغمة ثانيةواألخ في ىذه الس، بعشرةالساعة  ،الساعة، بطباعية، مالئيةإ
  .وىكذا ،"ؿشغَ المشغوؿ ال يُ "

 اإن نوى ُيطاِلب له الرجوع***  ُيؤدِّ عن أخيه واجباً ومن 
ال فال مف أدى عف غيره واجباً ": نص القاعدة عند المؤلؼ ، اآلف الديوف التي عمى المكمؼ "بنية الرجوع عميو رجع وا 

ـ الفقياء عادة ، ونوع ال يحتاج إلى نية، نوع يحتاج إلى نية :الجممة نوعاف في -لمخمؽسواء هلل أو - رحميـ -ىكذا يقس
أنا أقرضت إنسانًا : يقوؿ كثير مف الناس يسأؿ، فيذا يحتاج إلى نية، والزكاة، النذر مثؿ :، ما يحتاج إلى نية-اهلل

 ؟ حتسبيا مف الزكاةأفيؿ يجوز لي أف ، وتبيف أنو ال يستطيع أف يوفي، وىذا اإلنساف فقير، الؼآعشرة 
 .الالجواب: 

ـ تبيف أنو فقير وعاجز وال يستطيع أ، الؼآقيمتيا عشرة  ةشق فالفلأنا أجرت : إنساف يقوؿ ىذا اإلنساف ، فأراد ف يسددث
 حتسبيا لو مف الزكاة؟أىؿ : فقاؿ، رالمؤج   مالو أف يحفظ

، المعتبرةفيو النية ، ىو المعتبر، أو وقت التسميـ، أو وقت الدفع، ما المعتبر في ذلؾ ىو وقت األداءإن، ىييات: نقوؿ
، بينما ىناؾ أشياء ال تحتاج إلى نية المقصود أف ال تكوف النية فييا الحقاً  شياءىذه األألف ، ذلؾ ال يعتبر ادعا وم

منو فيذا ال يحتاج ، فينا المقصود أف تصؿ إلييـ، الزوجة األوالد، النفقة عمى مف يعوؿ :مثؿالمستحقيف، تصؿ إلى 
الرىف ، نتقؿ إليو بأي طريقةالو أنو ، رد الرىف، رد المغصوب، ال يحتاج إلى نيةديف قضاء الديف ال :مثؿ، إلى نية

ة عتادا ىي مًا إذالدواب أحيانه طبعًا معروؼ ىذ، حبوتح الباب خرج وصؿ إلى بيت صافُ ، أو فرس، أو جمؿ، شاة
إنساف ه أو أخذ، إرجاعوفينا رجع مف غير ، لى بيت صاحبو ودخؿ فيو أو مزرعتوفرجع إ، شيء ترجع تمقائياً عمى 

ـ سواء زكاة أف فمو أف غيره أدى عنو بدوف  ،لكف في مثؿ الزكاة البد ليا مف نيةئت، فتكوف ذمتو بر ، ووصمو إليو يعم
 ال أوو ئىؿ يجز ، زكاة الفطر أخرجت عنؾ: فقاؿ، تصؿ عميوا خر فأخبرهآإنساف ما فوض ، الماؿالفطر أو زكاة 

  فما الحكـ؟، ىو الذي يزكي عنو دوف أف يأذف لوفالولد ، لو أب ال يزكي فالف؟ خرجت زكاة مالؾأ؟ وئيجز 
 ىذا البابفي أو ثالثة حديثيف  أنا أشير إلى، وىذا يحتاج إلى شيء مف التأمؿ، وئال يجز : وفيقول أىؿ العمـعامة ف

 :تحتاج إلى مراجعة في ىذه القضية
 .(ٕٓ)؟ةه ذلؾ وىي زكاأفكيؼ أجز ، ذلؾ عنو -وسمـ صمى اهلل عميو-خراج النبي ا  لة الزكاة و أالعباس في مس

لكف ، أنو يأثـ بالمنع؟ ال شؾ الزكاةو عف ئىؿ ىذا األخذ يجز  ،(ٕٔ)((خذوىا وشطر مالوآا فإن)): كذلؾ أيضًا حديث
 ؟لمزكاة اىؿ يعتبر مانعً 

 .نعـ: العمماء يقوؿ بعض
                                                           

[، ٓٙ]التوبة:  }وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل اهلل{: -تعالى-البخاري، كتاب الزكاة، باب قوؿ اهلل  في صحيحالحديث انظر  -21
 (.ٖٜٛ(، ومسمـ، كتاب الزكاة، باب في تقديـ الزكاة ومنعيا برقـ )ٛٙٗٔبرقـ )

 إسناده: "محققوه وقاؿ (،ٕٔٗٓٓ(، وأحمد في المسند، برقـ )٘ٚ٘ٔأخرجو أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقـ ) -21
 (.ٚٓٗٔوحسف إسناده األلباني في صحيح أبي داود، برقـ ) ،"حسف
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 ؟الزكاة خرجأنو أيعتبر و أىؿ يأثـ ؟ خراجياإمتناع وتمكئو في عمى اال ثمًا زائداً إىؿ يأثـ يعني 
 .تأمؿ وىي تحتاج إلى، تشكؿ عمى ىذا األصؿقد لو تأمميا اإلنساف  بعض األحاديث في مثؿ ىذا المعنى وىناؾ

ال فال عو غيره واجباً بنية الرجف مف أدى ع" نما تتعمؽ بالرد واال، براءباإل تتعمؽ الالقاعدة ه ىذ"، عميو رجع وا  ، ستيفاءوا 
جاءت امرأتو تبكي ، بيتفي مستأجروف ، وأىمو قدفُ ، ىو درى أيفال يُ ، ختفىا، أو سافر، حبس، إنساف سجفىذا 

ـ با: إوتقوؿ، عند الجيراف ـ بالخروجيإلف صاحب الدار يطالبي فجاءت ، جاريفجاء جاره ودفع عنو اإل، جار أو يأمرى
وأنا أـ ، والحر شديد، الكيرباءخر ميمة لقطع ه آف ىذ: إحمراءاتورة وعمييا كتابة جاءتنا الف: اليوـ الثاني تبكي تقوؿ

 .ودفع عنو أجرة الكيرباءفذىب ، وال عندي شيء، أطفاؿ
 .ودفع عنيـفذىب ، اليوـنا سددما إذا و يقطعونس: واوقال، ميناتصموا عافوف يالتم: جاءت في اليوـ الثالث تبكي تقوؿ

ما يحتاجوف إليو كؿ رى ليـ شتاذىب و فعندنا شيء واألطفاؿ يبكوف  ما: جاءت في اليوـ الخامس تبكي تقوؿ
ـ طوؿ ىذـ، مما يصمح لمثمي، بالمعروؼ ؟ مثالً إذا رجعـ ؿ يستوفي ىذا اإلنساف مف ولييى، المدةه وصار ينفؽ عميي
 ؟عميوىؿ يرجع 

، نتفاىـ ذلؾ أنا أدفع لؾ اآلف وبعد، مشكمةفي ما : قاؿ، يذه األشياءبرجع عميو أف يإذا كاف نوى ، بحسب النية: نقوؿ
؟ مف فوضؾ بيذا؟ تتدخؿ أصالً ماذا أنت ل: ما يقوؿ، بالدفع لو مزـ ذاؾويُ ، و يرجع عميوفإن، خذ منو متى ما جاءآأنا 

ْحَساُن{ ْحَساِن ِإالَّ اْلِْ  .فيمـز بالرد؟ [ٓٙ:الرحمف] }َهْل َجزَاء اْلِْ
ـ وتبرعاً ، ذلؾ في تمؾ المحظات لوجو اهلللو أنو فعؿ  ، ويممؾ ثروة، ، فالف غنيفالف رجع: بدأ يحسب قاؿ ذلؾ دبع، ث

 ؟فأريد أف أرجع إليو، كثيرة وأنا دفعت أمواال
 .ىذا مقتضى ىذه القاعدة، و فال ترجع في ىذا، ألنيا خرجت مخرج الصدقة؛ ال ترجع: قوؿن
حمفت لما  -رضي اهلل تعالى عنيا-عائشة  :لة العباداتأفي مس ي يحتاج إلى تأمؿذلا مما يشكؿ عمى األصؿ األوؿو 
أـ : كنى بووتُ ، ابف أختيا ابف الزبير، ف(ٕٕ)في القصة المعروفة، وشفع لو مف شفع، فدخؿ عمييا، ال تكمـ ابف الزبيرأ

ورأى نفقاتيا أيضًا ، شياءياـ خالفتو قاؿ كممة لما أرادت أف تبيع بعض األألكنو في ، وىو عظيـ البر بيا، اهلل عبد
فحاوؿ مف ، ال تكممو ما بقيتأفحمفت ، فغضبت، الكممةه فبمغتيا ىذ، عمييا يحجر ف لـ تنتوِ إ :تكمـ بكممة، الكثيرة

 .فشفع لو مف شفع ودخؿ عمييا بحيمة، رفضت، ما استطاع، جيات عدة
 .كفارة ليمينيا أنو أعتؽ عنيا: القصةفي الشاىد و فالمقصود 

ما يحتاج ، كفي أصالً أف يعتؽ رقبة واحدةي ،قصدي اآلفىذا لكف ليس ، ماتتىي أعتقت وال زالت تعتؽ حتى طبًعا 
براء الذمة، بمثؿ ىذا -عز وجؿ-لكف ىذا كمو مف باب المبالغة في التقرب إلى اهلل ، عشر رقاب أو أكثر  .وا 

أف عتؽ ابف نيا أعتقت بناًء عمى في مثؿ ىذا لما أعتقت بعد ذلؾ ىؿ كو  -رضي اهلل عنيا-أف عائشة : فالمقصود
فيو أعتؽ عنيا ، ياعن ئيجز  نو يرى أنوأل زبير حينما أعتؽ ما فعؿ ذلؾ إالالابف أف  أقؿ األحواؿ، ال يجزئ الزبير

ـ ، وىي غاضبة عميو السبب الذي ىو اليميف قبؿ الحنث، يعني أنت  نعقاداكفارة اليميف يمكف أف تكوف بعد أف ومعمو
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 لّما أحمؼألني ؛ كفر اآلفأ لكف -إف شاء اهلل-حمؼ العصر سأ، ما حمفت، اآلفر أنا سأحمؼ وأكف: اآلف لو قمت
مس واآلف أريد أف أ حمفت، نعقاد السبباكف ما تكوف إال بعد ل، صدقة التي أخرجتياه ىذئ، ما يجز ، نقوؿ: سأحنث

ِمن }: الظيار إال كفارة، ولؾ أف تخرجيا بعد الحنث، قبؿ أف تحنثلؾ أف تخرج الكفارة : فنقوؿ، أفعؿ ىذا الشيء
ليس ىذا ىو الموضوع ، طعاـاإل :لةأختمفوا في مساو ، العتؽ والصياـ: فاف األوليالصورتا [ٗ:المجادلة] َقْبِل َأن َيَتَماسَّا{

 .لما فعمو -مع أنيا كانت غاضبة-عنيا  ئتؽ يجز لو لـ يكف يرى ىذا العو الزبير أعتؽ ابف القضية أف ، اآلف
 ؟الذي يحتاج إلى نية ىؿ ىو بإطالؽخراج ذلؾ قضية اإل، افإذً 

  .واهلل تعالى أعمـ ،ىذا يحتاج إلى تأمؿ
 كالوازع الشرعيِّ بال ُنكرانِ  ***ِعي  عن العصياِن والوازع الطَّب

، فيو إشكاؿ يسول، اىذا واضح جد  ، ي والوازع الشرعيالوازع الطبع: ىذا البيت األخير مف القواعد، أطيؿال أريد أف 
فيو  -عز وجؿ-لو في ىذه الشريعة راعى اهلل  -عز وجؿ-اإلنساف في مخاطبة اهلل ، الطبعي والوازع الشرعيالوازع 
األمور التي عند اإلنساف مما تتطمبيا غرائزه جاء األمر ، في الخطابد عمى الحؿ أو الحرمة مف حيث التأكي، الغرائز

}ُزيَِّن ِلمنَّاِس : حب الماؿ، ؟ ألف غريزة حب الماؿ تنافي ىذاماذال، متكرراً كثيراً  والنفقات، خراج الزكاةكإ -مرإذا أُ - ابي
ِة َواْلَخْيِل اْلُمسَ  ْنَعاِم َواْلَحْرِث{ُحب  الشََّهَواِت ِمَن النَِّساء َواْلَبِنيَن َواْلَقَناِطيِر اْلُمَقنَطَرِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّ َمِة َواأَل آؿ ] وَّ

اؿ ينافي مقتضى إخراج الم ؟ ألفماذال، فاألمر بإخراج الماؿ كثير، [ٕٓ:الفجر] اْلَماَل ُحبًّا َجمًّا{ َوُتِحب ونَ }، [ٗٔ: عمراف
 .طبع اإلنساف عادة

بؿ عمى قوؿ بعض ، وىي الرجـ بالحجارةة، المحصف أبشع قتم، الزناكغريزتو  ياما تتطمبمكذلؾ األشياء المحرمة و 
 لماذا؟؛ بالحجارة حتى ينزؼ ويموتة القتميذه ف، الرجـيجمد مع  :-رضي اهلل عنو- السمؼ كعمي  

 .ألف جميع الجسد استمتع: بعض العمماء يقولوف
 ه.مثؿ ىذ يصبر عنيف عادة إال بعقوبة رادعةعتاد النساء فإنو ال اف مف : ألوبعضيـ يقوؿ

ومطموبات ، ىواه وما صادـ، وراتظالمح بابشدد فيو الشارع في  وما إلى ذلؾ، ذا فيما فيو لإلنساف شيوة وغريزةوىك
 .يؤكد عميو يتعمؽ بذلؾيء إذا أمر بش النفس ومشتيياتيا
، يأكؿ ويشرب يوصيو أف أفما يحتاج ، مثؿ األكؿ والشرب، ار عمييافضتتص و صما تجد النة بينما األشياء الثاني

 .في القرآف أو في السنةفما تجد ذلؾ متكررًا ، ألف ىذا ما تطمبو غريزتو؛ أما يحتاج أف يوصيو أف يط ءالوط
 كالوازع الشرعيِّ بال ُنكرانِ  ***ِعي  عن العصياِن بوالوازع الطَّ 
، لكف وبياف مفاسدىا في الكتاب والسنة، والتشديد فييا، عنيا األكيدالنيي  جدناآلف األشياء المحرمات مثاًل الخمر 

ماذا؟ ل، ال؟ الحشراتا تأكمو ال  :انصوصً  جدن، ىؿ السموـ اال تأكمو  :انصوصً  فيو جدنىؿ ، أكؿ السموـ والحشرات
ييا واألشياء الضارة التي ال يقتض، ا تمتنع مف أكؿ الحشرات تستقذرىاطبيعتي، النفوس ألف وازع الطبع يمنع مف ذلؾ

َفُهْم }: كتفى الشارع بوازع الطبع، الوازع يعني المانعاف، وما أشبو ذلؾ، مثؿ السموـ -ال يقتضي تطمبيا-طبع اإلنساف 
يعني الرادع  :فيكذا ىنا الوازع الطبعي، والتفرؽ نتشارفيمنعوف مف اال، بعضيـ إلي بعض دّ رَ يُ [ ٚٔ:النمؿ] ُيوَزُعوَن{

والعمـ عند اهلل  ،وىكذا، السـ أكمو حراـ، ف ىذا الشيء محـرأكتفى بو عادة مع والمانع الذي يقتضيو طبع اإلنساف يُ 
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 .عز وجؿ-
 في الَبدء والختام والدوامِ ***  هلل عمى التَّمامِ  والحمدُ 

 عمى النبي وصحِبه والتابع***  ثم الصالة مْع سالٍم شائعِ 
 .وال تحتاج إلى شرح، الخاتمة واضحةه ىذ، لو وصحبوآوعمى  ،صمى اهلل عمى نبينا محمد


